
 
Број: 01-С-277-1-XXII/21 

Датум: 30.09.2021. године 
 

На основу члана 54. став 1.Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 67/20), члана 34. Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке 
Сената Универзитета број: 01-C-277-XXII/21 од 30.09.2021. године, а у вези са чланом 50. 

став 4. Закона о високом образовању,  чланом 28. став 2. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву и чланом 5. Правилника о поступку избора чланова Управног одбора 

Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА – ПРЕДСТАВНИКА  

АДМИНИСТРАТИВНОГ ОСОБЉА  

У УПРАВНИ ОДБОР УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ  

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање члана - представника 

административног особља у Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву. 
 

II 

Надлежности и одговорности Управног одбора Универзитета у Источном Сарајеву 

утврђени су одредбама чланова 51. и 52. Закона о високом образовању и одредбама члана 

27. Статута Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

III 

Мандат члана - представника  административног особља у Управном одбору Универзитета 

у Источном Сарајеву траје 4 (четири) године. 

 

IV 

Кандидати за избор и именовање члана - представника  административног особља у 

Управном одбору Универзитета у Источном Сарајеву морају задовољити опште услове и 

посебни услов за избор и именовање. 
 

а) Општи услови су: 

-  да је кандидат старији од 18 година; 

-  да је кандидат држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине; 
- да кандидат није правноснажно осуђен за кривично дјело које га чини неподобним за 

обављање дужности члана Управног одбора; 

-  да се на кандидата не односи члан IX1. Устава Босне и Херцеговине; 
-  да се против кандидата не води кривични поступак; 

- да кандидат није отпуштен из државне службе или установе као резултат дисциплинске 

мјере у периоду од три године прије дана објављивања Конкурса, 
-да није члан другог органа Универзитета у Источном Сарајеву или органа друге 

високошколске установе.   

 

 
 

 

 
 



 
 

Посебни услов je: 

-  да је кандидат у радном односу на неодређено вријеме на Универзитету у Источном 

Сарајеву (распоређен на радно мјесто чији је дјелокруг рада обухвата послове 
административног карактера).  

 

V 
Кандидати су обавезни да уз пријаву на Јавни конкурс приложе доказе о испуњености 

општих и посебних услова из претходне тачке и то: 

      -     извод из матичне књиге рођених; 
- оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или 

Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци; 

- овјерену изјаву да кандидат није правноснажно осуђен за кривично дјело које га 

чини неподобним за обављање дужности члана Управног одбора; 
- овјерену изјаву да се на кандидата не односи члан IX1. Устава Босне и 

Херцеговине; 

- оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак, које не смије бити старије од шест 

мјесеци;  

- овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из државне службе или установе као 
резултат дисциплинске мјере у периоду од три године прије дана објављивања 

Конкурса;  

- овјерену изјаву да није члан другог органа Универзитета у Источном Сарајеву или 

органа друге високошколске установе; 
- увјерење о запослењу на неодређено вријеме на Универзитету у Источном Сарајеву 

са назнаком радног мјеста на које је кандидат распоређен. 

 

VI 

Кандидати за избор и именовање члана - представника административног особља у 

Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву дужни су да, уз пријаву на Јавни 

конкурс, поред доказа о испуњености услова за избор, приложе и своју биографију. 

 

VII 
Пријаве са потребном документацијом и назнаком „за Комисију за разматрање конкурсног 

материјала у поступку избора и именовања члана – представника администативног особља  

у Управном одбору Универзитета у Источном Сарајеву“ кандидати  могу доставити лично 
на протокол Ректората Универзитета или путем поште на адресу Универзитета у Источном 

Сарајеву: Ул. Вука Караџића бр. 30, 71 123 Источно Сарајево.  

 
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „Еуро Блиц“ и на интернет страници 

Универзитета у Источном Сарајеву www.ues.rs.ba. 

 

Рок за подношење пријава на Конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса 
у дневном листу „Еуро Блиц“ 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
 

Документација приложена уз пријаву на Конкурс неће се враћати пријављеним 
кандидатима. 

                                                          

      ПРЕСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

                                                                          Р Е К Т О Р 

         

                                                                       проф. др Милан Кулић 
 

http://www.ues.rs.ba/

