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BOSNA I HERCEGOVINA - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Agencija za razvoj visokog obrazovanja 
i osiguranje kvaliteta/kvalitete  

Bosne i Hercegovine 
Banja Luka  

Агенција за развој високог образовања  
и обезбјеђивање квалитета 

Босне и Херцеговине 
Бања Лука 

 
Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance of Bosnia and Herzegovina 
 
 
На основу члана 49. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени 

гласник БиХ", број: 59/07 и број 59/09), члана 7. став (2) Одлуке о критеријумима  за избор 
домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају 

препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма („Службени гласник 

БиХ“, број 2/18) и члана 3. Правилника о начину провођења јавног конкурса за избор домаћих и 

међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији 
високошколских установа и студијских програма („Службени гласник БиХ“, број: 09/17 и 2/18) 

Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета Босне и Херцеговине 

расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију 

квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских 

програма  
 
1. Назив категорија стручњака и научне/умјетничке области: 
 
Јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију 

квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма 
расписује се за сљедеће категорије стручњаке и сљедеће научне/умјетничке области: 
 

Категорија стручњака Научне/умјетничке области 
Стручњаци – представници академске 
заједнице у Босни и Херцеговини 

 природне науке; 
 техничке науке 
 биомедицина и здравство; 
 биотехничке науке; 
 друштвене науке 
 хуманистичке науке. 

Stručnjaci - predstavnici privrede i  prakse; 
 

 природне науке; 
 техничке науке 
 биомедицина и здравство; 
 биотехничке науке; 
 друштвене науке 
 хуманистичке науке. 

Međunarodni stručnjaci, 
 

 природне науке; 
 техничке науке 
 биомедицина и здравство; 
 биотехничке науке; 
 друштвене науке 
 хуманистичке науке. 

Studenti  природне науке; 
 техничке науке 
 биомедицина и здравство; 
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 биотехничке науке; 
 друштвене науке 
 хуманистичке науке. 

 
 
 
2. Општи критеријуми за одабир стручњака свих категорија: 
 

 знање енглеског језика вишег средњег степена (Б2) према Заједничком европском 

референтном оквиру за језике, односно еквивалента том степену, 
 знање рада на рачунару (MS office пакет, MS outlook , интернет). 

 
3. Посебни критеријуми за одабир стручњака: 
 
3.1. За категорију стручњаци - представници академске заједнице у БиХ   
 

 избор у научно-наставно звање, односно умјетничко-наставно звање наставника у 

релевантној научној области (природне науке, техничке науке, биомедицина и здравство, 

биотехничке науке, друштвене науке и хуманистичке науке) које је издала акредиована 
високошколска установа,  

 искуство у настави и/или надзору истраживачког студентског рада, као и обезбјеђивању 

академских стандарда о квалитету у пружању образовних услуга,  
 искуство у оцјени успјеха студената у акредитованим високошколским установама или 

истраживачким програмима у својој или некој другој акредитованој високошколској 

установи, 
 
     3.2. За категорију стручњаци - представници привреде и праксе  
 

 минимално ВСС из релевантне научне, односно умјетничке области (природне науке, 

техничке науке,  биомедицина и здравство, биотехничке науке, друштвене науке и 

хуманистичке науке),  
 минимално пет година радног искуства на радном мјесту у дјелатности која припада 

или је сродна одређеној научној области (природне науке, техничке науке, биомедицина 

и здравство, биотехничке науке, друштвене науке и хуманистичке науке) за коју се 
пријављује,  

 
       3.3. За категорију међународни стручњаци 
            
         3.3.1. Међународни стручњаци представници академске заједнице 
 

 научни степен доктора наука из релевантне научне области (природне науке, техничке 

науке, биомедицина и здравство, биотехничке науке, друштвене науке и хуманистичке 

науке), 
 искуство у настави и/или надзору истраживачког студентског рада, као и обезбјеђивању 

академских стандарда о квалитету у пружању образовних услуга,  
 искуство у оцјени успјеха студената у високошколским установама или истраживачким 

програмима у својој или некој другој високошколској установи које су акредитоване 
према прописима државе у којој је сједиште високошколске установе, 

 искуство у вршењу ревизије квалитета  високошколске установе и/или студијских 

програма. 
 
         3.3.2. Међународни стручњаци представници привреде и праксе  
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 минимално ВСС  из релевантне научне, односно умјетничке области (природне науке, 

техничке науке,  биомедицина и здравство, биотехничке науке, друштвене науке и 

хуманистичке науке), 
 минимално пет година искуства у релевантној научној, односно умјетничкој области 

области (природне науке, техничке науке, биомедицина и здравство, биотехничке науке, 

друштвене науке и хуманистичке науке) за коју се пријављује. 
 

      3.4. За категорију студенти 
 

 редован студиј I, II или III циклуса студија одређене научне, односно умјетничке области 

на акредитованој високошколској установи, односно да није обнављао академску годину; 
 минимални просјек оцјена 8 или 3,5, 
 искуство у реформама високог образовања.  

 
4. Списак потребних докумената: 
 
Пријава кандидата на јавни конкурс врши се попуњавањем обрасца пријаве који је доступан на 

wеб-страници Агенције www.hea.gov.ba 
 
Уз попуњен и потписан образац пријаве, кандидати достављају сљедеће доказе: 
 
 
Докази о испуњавању општих критерија: 
 

 Као доказ о знању енглеског језика вишег средњег степена (Б2) према Заједничком 

европском референтном оквиру за језике, односно еквивалента том степену кандидати 
могу доставити један од сљедећих докумената: 
a) увјерење школа или других институција које се баве обучавањем знања страних 

језика, без обзира да ли се налазе у Босни и Херцеговини или изван ње, 
b) диплома или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је 

непосредно везано за знање енглеског језика (нпр. професора енглеског језика, 

језичког преводиоца, асистента преводиоца и сл.); 
c) диплома завршеног факултета или стеченог научног звања у Босни и Херцеговини 

или у иноземству на основи које се недвосмислено може утврдити да је исто 

школовање у цјелини или у претежном дијелу завршено на енглеском језику. 
 

 Као доказ о знању рада на рачунару (MS Office пакет, MS Outlook, интернет) кандидати 

могу доставити један од сљедећих докумената: 
 

a) увјерење школа или других институција које се баве обучавањем знања рада на 
електронским комуникационим системима, без обзира да ли се налазе у Босни и 

Херцеговини или изван ње, 
b) диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је 

непосредно везано за рад на електронским комуникационим системима. 
 
Докази о испуњавању посебних критерија: 
 

 Универзитетска диплому VII степена, односно еквивалента Болоњског система 

студирања, а кандидати који су високо образовање стекли по Болоњском систему 

студирања уз диплому достављају и додатак дипломи у складу с одредбама члана 54. 
Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини. Представници 
категорије студената који су још увијек у току студирања као доказ достављају увјерење 

високошколске установе да студира на тој високошколској установи. 

http://www.hea.gov.ba/
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 увјерења високошколских установа којима се потврђују прописане чињенице, односно 

високошколских установа и других установа и организација у којима је кандидат стекао 

тражену врсту искуства, као и цертификати, потврде и други документи којима се 

доказују прописане чињенице. 
 Увјерење о акредитацији високошколске установе које издаје агенција надлежна за 

поступак акредитације и вођење регистра акредитираних високошколских установа у 

држави у којој је сједиште високошколске установе. 
 
Напомена: 
 
Кандидати документе којима се доказује испуњавање прописаних општих и посебних услова из 

јавног конкурса достављају у оригиналу или овјереној фотокопији. 
 
За доказивање услова из конкурса којима се тражи статус акредитиране високошколске установе, 

кандидати нису обавезни достављати доказ о акредитацији високошколске установе чије је 
сједиште у Босни и Херцеговини. 
 
5. Начин достављања пријаве: 
 
Попуњен и потписан образац пријаве са пратећом документацијом којом се доказује испуњавање 

општих и посебних услова из јавног конкурса, кандидати достављају поштом препоручено на 

сљедећу адресу: 
 
 
Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине 
Академика Јована Сурутке 13 
78 000 Бања Лука 
Босна и Херцеговина 
са назнаком: „Јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и 

обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и 

студијских програма“. 
 
Кандидати који се пријављују за категорију међународни стручњаци попуњен и потписан 

пријавни образац и пратећу документацију могу доставити скенирану електронском поштом, с 

тим да су дужни, уколико буду уврштени на листу, наведене документе доставити у оригинали 
или овјереној фотокопији на адресу Агенције у року од 30 дана од дана пријема обавијести да су 

уврштени на листу стручњака. 
 
E-mail адреса за достављање пријава путем електронске поште: dalibor.ateljevic@hea.gov.ba 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити предмет разматрања. 
 
Рок за подношење пријаве: 
 
Рок за подношење  пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања обавјештења о 

расписивању јавног конкурса у дневним новинама. 
 
Напомене за све кандидате: 
 

 Један кандидат се може пријавити само за једну од категорија стручњака и једну 

научну/умјетничку област. 
 Након проведене конкурсне процедуре, на основу члана 49. алинеја 2. Оквирног закона о 

високом образовању у Босни и Херцеговини, Комисија ће утврдити  листу стручњака коју  

Агенција доставља свим министарствима образовања у Босни и Херцеговини и 
надлежном одјељењу у Влади Брчко Дистрикта на усвајање. Са усвојене листе 
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стручњака,  на основу приједлога надлежних образовних власти, Агенција ће именовати 

комисије за акредитацију високошколских установа и студијских програма. 
 
Додатне информације могу се добити на тел: + 387 51 430 510.    
     
                                                                                                                Д И Р Е К Т О Р 
 
                                                                                                         Проф. др Енес Хашић, с.р. 
 
 
 
                                                                                                            


