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Конкурс за додјелу награда за 
остварене посебне резултате у 
научноистраживачком и 
умјетничком раду 

 

4. априла 2022. 

На Универзитету у Источном Сарајеву 
расписан је Конкурс за додјелу награда 
за остварене посебне резултате у 
научноистраживачком и умјетничком 
раду, који доприносе развоју и 
међународном позиционирању 
Универзитета у Источном Сарајеву. 

Конкурс се односи на резултате научно-
истраживачког, односно умјетничког 
рада у току календарске 2021. године. 

Конкурс је отворен петнаест дана од 
дана објављивања 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 додјеле награда за 
остварене посебне резултате у 
научноистраживачком и умјетничком 
раду, који доприносе развоју и 
међународном позиционирању 
Универзитета“. 

 

 

 

 

Одржан састанак са 
представницима Руског 
државног универзитета 
хуманистичких наука 

 

6. априла 2022. 

У петак, 1. априла,  одржан је онлајн 
састанак представника Универзитета у 
Источном Сарајеву и Руског државног 
универзитета хуманистичких наука. 

На састанку су приказане презентације 
оба универзитета и разговано је о 
могућностима сарадње. 

С обзиром на саму природу руског 
универзитата (хуманистика), 
констатовано је да се највећи обим 
сарадње може остварити са  

 

Филозофским факултетом Универзитета 
у Источном Сарајеву. 

Сарадња се може одвијати кроз 
размјене кадра и студената, а посебана 
заинтересованост је показана за 
сарадњу у области двојних диплома на 
неком од постојећих студијских 
програма, као и на лиценцирању и 
покретању нових студијских програма. 

У име Универзитета у Источном Сарајеву 
састанку су присуствовали проректор за 
међународну сарадњу и осигурање 
квалитета доц. др Марко Гутаљ, 
проректор за науку, истраживање и 
развој проф. др Јелена Крунић и 
координатор за науку и истраживање 
Јована Амовић. 
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Састанак представника 
Универзитета и општине 
Власеница 

 

7. априла 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву ускоро 
би могао да понуди нове студијске 
програме у Власеници гдје се већ 
налази студијски програм Шумарство 
Пољопривредног факултета. 

На састанку представника Универзитета 
и локалне заједнице, одржаном 6. 
априла у Власеници, речено је да се 
ускоро очекује и отварање студентског 
дома. 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић рекао је 
да имају сагласност начелника општине 

Власеница Мирослава Краљевића и 
његових сарадника, те да ће у наредном 
периоду то конкретизовати. 

Ректор Кулић је рекао да општина 
Власеница кроз различите програме и 
видове помоћи посвећује пажњу 
студијском програму Шумарство, те да је 
обавеза руководства Универзитета 
сарадња са општинама у којима се 
налазе чланице Универзитета у 
Источном Сарајеву. 

Декан Пољопривредног факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву 
проф. др Весна Милић је рекла да 
студенти имају одличне услове у 
Власеници и да се у наредном периоду 
очекује отварање студентског дома. 

 

 

Одржан састанак менаџмента 
пројекта „SMARTEL“ 

 

8. априла 2022. 

На Универзитету у Источном Сарајеву 
7. и 8. априла 2022. године одржан је 
састанак менаџмента „SMARTEL“ 
пројекта. 

Пројекат SMARTEL, пуног назива 
„Унапрјеђење процеса образовања 
кроз развој мултимедијалне 
платформе за е-учење и паметних 
учионица“ је пројекат из области 
изградње капацитета (Кључна акција 
2) ERASMUS+ програма, финансиран 
од стране Европске комисије, а 
имплементира се од почетка 2021. 
године. 

 

Учесници састанка били су 
представници институција чланица 
корзоцијума пројекта гдје се 
дискутовало о имплементираним 
активностима, те је договорен план за 
наредни период. Такође, одржана је 
презентација о Универзитету у 
Источном Сарајеву, представљени 
истраживачки капацитети, те 
организована посјета лабораторијама 
Електротехничког, Машинског и 
Пољопривредног фкултета. 

Кроз SMARTEL пројекат Универзитет у 
Источном Сарајеву ће опремити три 
учионице најмодернијом опремом 
неопходном за извођење онлајн 
наставе, те ће се реализовати 
одговарајуће обуке кроз које ће 
наставници стећи педагошке 
компетенције за реализацију наставе 
на даљину. 
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Споразум о сарадњи 
Универзитета у Источном 
Сарајеву и Шиншу 
Универзитета из Јапана 

 

15. априла 2022 

Универзитет у Источном Сарајеву и 
престижни Шиншу Универзитет 
/Shinshu University/ из Јапана, који 
спада у 1000 најбољих универзитета у 
свијету (The Center for World University 
Rankings – CWUR, QS World University 
Rankings) потписали су Споразум о 
сарадњи на период од пет година. 

Споразум о сарадњи су потписали 
ректор Шиншу Универзитета проф. 
Соичира Накамура /Soichiro Nakamura/ 
и ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић. 

Званична церемонија потписивања 
споразума организована је 14. априла 
2022. године на јапанском 
универзитету у префектури Нагано. С 
обзиром на околности изазване 
пандемијом COVID-19 и немогућности 
личног присуства руководства, у име 
Универзитета у Источном Сарајеву је 

присуствовао амбасадор Босне и 
Херецеговине у Јапану Њ.Е. Синиша 
Берјан. Контакт између два 
универзитета остварен је 
посредовањем Амбасаде Босне и 
Херцeговине у Јапану. 

 

 
Презентација Технолошког 
факултета на виртуелном сајму 
,,На који ћеш факс?“ 
 
15. априла 2022. 

 У уторак, 19. априла, у 12 часова 
Технолошки факултет Зворник 
Универзитета у Источном Сарајеву 
пружиће све потребне информације 
будућим студентима о упису и 
студирању на овом факултету. 
Заинтересовани ће имати прилику да 
прате презентовање Технолошког 
факултета у склопу конференцијске 
сале виртуелног сајма образовања или 
уживо путем Youtube канала „На који 
ћеш факс?“. 

Универзитет у Источном Сарајеву 
учествујe на виртуелном Сајму 
образовања „На који ћеш факс“ који 
ће трајати до 1. октобра 2022. године. 

Обиљежен Међународни дан 
кинеског језика

 
21. априла 2022.  

Поводом Међународног дана кинеског 
језика,  20. априла, на Филозофском 
факултету Универзитета у Источном 
Сарајеву одржанo је низ манифестација 
у част овог важног датума: такмичарска 
изложба радова кинеске калиграфије и 
сликарства, додјела награда ауторима 
најбољих радова, умјетнички програм у 
којем су студенти говорили и изводили 
познате текстове кинеских књижевника, 
брзалице, рецитаторске и лирске 
сегменте. Такође, студенти су уживо 
писали стихове кинеских филозофа 
свечаним калиграфским писмом. 

Свим овим културним манифестацијама 
присуствовао је Њ. Е. амбасадор 
Народне Републике Кине у БиХ, Ђи 
Пинг, који је отворио културну 
манифестацију, уручио награде 
најбољим студентима, уз ректора 
Универзитета у Источном Сарајеву 
проф. др Милана Кулића и представника 
Министарства цивилних послова у БиХ. 

У свом обраћању, Њ. Е. је нагласио да је 
језик носилац културе, да у њему лежи 
кључ за познавање културе једне 
земље, те да то није само учење другог 
рјечника него и другог начина 
мишљења. 

Ученици који уче кинески језик имају 
жељу да упознају и менталитет и 
културу народа Кине, како би се 
олакшала комуникација и смањивала 
удаљеност између двије земље. 

Прву награду на такмичењу освојили су 
Јована Божић и Ламија Хајровић, другу 
Ања Рашић и Добрила Чајевић, а трећу 
награду Ведрана Граховац и Јована 
Јевтић. 
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Расписан Конкурс за 
суфинансирање програма 
међународне 
научноистраживачке сарадње 
вриједан укупно 100.000 КМ 

 

21. априла 2022. 

Министарство за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и 
информационо друштво Републике 
Српске расписало је Конкурс за 
суфинансирање програма међународне 
научноистраживачке сарадње у 2022. 
години вриједан укупно 100.000 КМ. 
Према овом конкурсу, Министарство ће 
суфинансирати учешће истраживача на 
научним скуповима у иностранству и 
учешће у научноистраживачким 
програмима Европске уније. 

Пријаву на конкурс за учешће 
истраживача на научним скуповима у 
иностранству заједнички подносе 
кандидат и научноистраживачка 
организација у којој је кандидат 
запослен или студира, а 
научноистраживачка организација мора 
бити уписана у регистар који се води 
при Министарству. Поред осталог, 
пријављени кандидат треба да има 

научно, односно наставно-научно или 
сарадничко звање. 

Министарство одобрава суфинансирање 
котизације за учешће на научном скупу 
и путних трошкова, при чему се, зависно 
од расположивих финансијских 
средстава, првенствено суфинансира 
котизација. У складу са Планом 
расподјеле буџетских средстава 
Министарства за 2022. годину, укупна 
средства за ову намјену износе 50.000 
KM. 

 
Универзитет у Источном 
Сарајеву водећи универзитет 
из БиХ на SCImago Institutions 
Rankings (SIR) за 2022. годину 
 

21. априла 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву заузео 
је прво мјесто универзитета у Босни и 
Херцеговини према посљедњем 
извјештају SCImago Institutions Rankings 
(SIR) за 2022. годину. Универзитет је 
први пут уврштен на ову листу 2020. 
године када се налазио на 789. мјесту и 
данас заузима 681. мјесто у свијету од 
8.084 рангираних институција. 

 

SIR представља рангирање академских 
и истраживачких институција на основу 
композитних индикатора који се 
базирају на истраживању (50%), 
иновацијама (30%) и друштвеном 
утицају (интернетска видљивост) (20%).  
Најбољи квартил добија институција у 
својој земљи упоређујући квартиле на 
основу вриједности укупног индикатора, 
фактора истраживања, иновација и 
друштвеног фактора. Универзитет у 
Источном Сарајеву је у укупном рангу 
уврштен у најбољи, први квартил (Q1). 

Као извор података за истраживачке 
резултате SIR користи SCOPUS базу, а за 
индикатор иновације PATSTAT базу. 
Извор информација за индикаторе 
интернетске видљивости су Google и 
Ahrefs, док се Unpaywall база користи за 
процјену броја докумената са отвореним 
приступом. Altmetrics од PlumX metrics-а 
и Mendeley-а кoристи се за процјену 
друштвеног утицаја институције. 

Циљ SIR је да обезбиjеди користан 
метрички алат за институције, креаторе 
политика и истраживаче за анализу, 
евалуацију и побољшање активности, 
резултата и исхода рада. 

Више информација на линку: 
https://www.scimagoir.com/rankings.php?
sector=Higher+educ.&country=BIH 

 

 

 

Дани отворених врата на 
Филозофском факултету 

 
21. априла 2022. 

У оквиру манифестације Дани отворених 
врата, 16. априла у посјети 
Филозофском факултету боравили су 
матуранти и ученици општина источне и 
старе Херцеговине. 

У амфитеатру Филозофског факултета 
уприличен је дочек за све ученике, гдје 
је руководство Факултета представило 
ђацима историјат и организацију 
Факултета, као и значај и 
функционисање свих студијских 
програма. 

Ученици су обишли Факултет, посјетили 
учионице и центре и имали прилику да 
се ближе упознају са радом свих 
студијских програма. Студијске програме 
су представили наставници и сарадници 
Факултета, уз несебичну помоћ 
студената. 

  

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx
https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=BIH
https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher+educ.&country=BIH


УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

  
 

С т р а н а  5 | 25 

 

Свечано отворена изложба 
посвећена 77. годишњици 
побједе над фашизмом „ДА СЕ 
НЕ ЗАБОРАВИ!“ 

 

26. априла 2022. 

 
Њ.Е. aмбасадор Руске Федерације у 
Босни и Херцеговини, господин Игор 
Калабухов је на Филозофском 
факултету Пале Универзитета у 
Источном Сарајеву одржао предавање 
на тему „У сусрет 77. годишњици 
побједе над фашизмом“. 

Њ.Е. амбасадор Калабухов рекао да је 
на данашњем састанку са ректором 
Универзитета у Источном Сарајеву 
проф. др Миланом Кулићем и деканом 
Филозофског факултета Пале проф. др 
Драгом Мастиловићем договорена 
чвршћа сарадња институција на чијем 
су челу са Руском Федерацијом, као и 
успостављање директних веза. 

„То ће бити на корист и научницима и 
младим људима у Русији и Републици 
Српској, тако да имамо и након 
пандемије пуно радова и могућности“, 

рекао је амбасадор Калабухов, 
захваливши руководству Универзитета 
што има могућност директног 
комуницирања са студентима, јер је 
врло битно да млади људи знају шта 
се заиста дешавало, шта је истина. 

Он је изразио наду да ће у тој 
комуникацији изградити још чвршће 
везе између Русије и Републике 
Српске. 

Ректор Кулић изразио је задовољство 
што имају прилику да угосте руског 
амбасадора, наводећи да су 
разговарали о многим темама, прије 
свега, о сарадњи између Универзитета 
у Источном Сарајеву и универзитета у 
Руској Федерацији. 

 

 

 

Додијељен сертификат за 
акредитоване методе у 
подручју механичких и 
металографских испитивања 

 

26. априла 2022. 

Реализујући стратешке циљеве 
развоја, Машински факултет Источно 
Сарајево је добијањем сертификата 
завршио активности у вези са 
акредитацијом Центра акредитованих 
лабораторија, односно Лабораторије 
за заваривање и испитивање 
материјала. 

Наиме, након анализе научно-
истраживачких ресурса, кадровске 
оспособљености и просторних 
капацитета, Научно-наставно вијеће је 
у мају 2021. године исказало 
опредјељење за оснивање Тијела за 
оцјену усаглашености (ТОУ), односно 

Центра акредитованих лабораторија у 
чијем саставу би се налазиле све 
лабораторије које у свом домену рада 
користе акредитоване методе 
испитивања материјела и производа. 
Након изузетно захтјевних активности 
које су биле фокусиране на 
усаглашавање система управљања са 
стандардом BAS EN ISO/IEC 
17025:2018 и испуњавања других 
услова, процес акредитовања од 
стране националног тијела за 
актедитацију, тј. Института за 
акредитацију Босне и Херцеговине – 
БАТА, је успјешно реализован. 

 

 

Стручни скуп „Актуелности у 
стоматологији I и II“ на 
Медицинском факултету Фоча  

 
26. априла 2022.  

На Медицинском факултету Фоча 
Универзитета у Источном Сарајеву 
одржан је стручни скуп „Актуелности у 
стоматологији I и II“, који је реализован 
у онлајн формату. 

 



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

  
 

С т р а н а  6 | 25 

 

  

У Источном Сарајеву одржана         
централна манифестација промоције уписа 
на Универзитет у Источном Сарајеву 

4. маја 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву и Студентски 
парламент Универзитета у Источном Сарајеву 
организовали су централну манифестацију промоције 
уписа у академској 2022/2023. години, на којој се око 
1.000 матураната могло информисати о наставном 
програму и предностима које нуде петнаест факултета и 
двије академије. 
 
Ректор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др 
Милан Кулић рекао је да је ово први пут да се 
организује једна оваква промоција уз подршку 
двадесетак градова и општина које гравитирају 
Универзитету. 

Ректор Кулић је нагласио да је на Универзитету да 
студентима пружи адекватно и квалитетно знање, те позвао 
присутне матуранте да упишу неки од 48 студијских 
програма нашег универзитета. 
„Кампања уписа траје већ четири мјесеца и факултети су 
одвојено водили кампању, обилазили све школе у Републици 
Српској које гравитирају нашем универзитету, али и у 
пограничним општинама Србије и Црне Горе“, рекао је 
ректор Кулић  
 
На централној промоцији уписа студената, будуће студенте 
је поздравио  градоначелник Источног Сарајева Љубиша 
Ћосић и успјешни спортиста Немања Мајдов, свјетски првак 
у џудоу, студент другог циклуса студија Факултета физичког 
васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. 
 

Предсједник Студентског парламента 
Универзитета у Источном Сарајеву Стефан 
Слијепчевић рекао да матуранти који одлуче да 
упишу неки од факултета Универзитета неће 
погријешити јер нуде модернизоване наставне 
програме који прате потребе тржишта рада. 
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Упис студената на Универзитет 
у Источном Сарајеву у 
академској 2022/23. години 

 
12. маја 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву 
органиизује упис студената у академској 
2022/2023. години. 

Важни датуми за први уписни рок: 

• објављивање конкурса 
08.06.2022. године 

•  
 

 
• пријем докумената почиње 

20.06.2022. године, а завршава 
24.06.2022. године 

• квалификациони испит одржаће 
се 27.06.2022. године 

• упис кандидата који стекну право 
на упис од 4. до 7. јула 2022. 
године 

 

Важни датуми за други уписни рок: 

• објављивање конкурса 
17.08.2022. године 

• пријем докумената од 
29.08.2022. године до 
02.09.2022. године 

• квалификациони испит одржаће 
се 05.09.2022. године 

• упис кандидата који стекну право 
на упис од 12. до 16. септембра 
2022. године 

 

Влада Републике Српске донијела је 
Одлуку о броју студената који се уписују 
у прву годину студија првог и другог 
циклуса у академској 2022/23. години на 
јавним високошколским установама. 

На Универзитету у Источном Сарајеву 
одобрен је упис за 1.693 студената 
првог циклуса студија. У оквиру 
категорије буџет одобрен је упис за 
1.231 студента, 224 студента који сами 
финансирају своје школовање, 141 
студент страни држављанин и 97 
ванредних студената. 

Када је ријеч о другом циклусу студија, 
на Универзитету у Источном Сарајеву у 
2022/23. години одобрен је упис за 889 
студента, од чега 433 студента чије се 
школовање финансира из буџета, 239 
студената који сами финансирају своје 
школовање, 76 студената страних 
држављана и 141 студент на ванредном 
студију. 

 

 

 

 

 

 

Стипендије Џерико фондације 

 
13. маја 2022. 

 

 
 

Џерико фондација (Jericho Foundation) 
стипендира студенте у Босни и 
Херцеговини с циљем да кроз 
образовање оснажи младе. 

Фондација тренутно има око 50 
стипендиста, од чега 5 студената са 
Универзитета у Источном Сарајеву. 

За више информација о стипендирању 
посјетите званичну страницу фондације:  
https://www.jerichofoundation.org/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.jerichofoundation.org/
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Одржан састанак проректора и 
продекана за наставу 

 

16. маја 2022. 

Проректор за наставу Универзитета у 
Источном Сарајеву проф. др Владимир 
Владичић, 11. маја 2022. године, одржао 
је у просторијама Ректората састанак са 
продеканима за наставу свих факултета 
и академија у саставу Универзитета. 

Прва тачка дневног реда се односила на 
процедуре почетне акредитације и 
акредитације студијских програма. 

Друга тачка дневног реда је била у вези 
са листом одговорних наставника. Поред 
ових тема, разговарало се и о 
активностима у вези са промоцијом 
уписа студената у наредну академску 
годину. 

На састанку су размијењена искуства и 
дошло се до одређених приједлога у 
циљу унапређења наставног процеса. 

 

Презентација Машинског 
факултета на виртуелном сајму 
,,На који ћеш факс“? 

 

16. маја 2022. 

Промоција уписа на Машински факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву, у 
оквиру регионалног виртуелног сајма 
образовања „На који ћеш факс?“, биће 
одржана 17. маја 2022. године у 10 
часова. 

Циљ презентације је упознавање 
будућих студената са ресурсима којима 
располаже, као и са предностима 
студирања на Машинском факултету у 
Источном Сарајеву. 

 

Презентација се може пратити путем 
линка 
https://nakojicesfaks.com/agenda?activeSe
ssions 

Представници Универзитета у 
Источном Сарајеву на 
Фестивалу науке 

 
18. маја 2022. 

 

Универзитет у Источном Сарајеву 
представио се на 10. Фестивалу науке 
који је отворен у Бањој Луци. 

На овогодишњем Фестивалу науке 
Универзитет ће представити 
Електротехнички факултет са темама 
Паметни аутић и Теслин трансформатор, 
као и Пољоприредни факултет са 
темама Инструменти за премјер дрвећа 
и жбуња и Колекција стијена и 
минерала. 

Машински факултет ће представити 
тему Машинство 21. вијека, практичне 
вјежбе и експерименти из термовизије, 
мјерење силе, 3Д скенирања и 
штампања, примјене информационих 
технологија у машинству које ће 
доказати да је техника будућност. 

На Фестивалу науке представља се и 
Технолошки факултет са темом 
Завирите у чаробни свијет науке 
(експерименти и демонстрације). 

Посјетиоце овогодишњег Фестивала 
науке очекује више од 150 
експеримената и презентација, више од 
30 излагача, 32 пројекције 
планетаријума и 6 пројекција научно 
популарних представа за дјецу. 

Десети по реду Фестивал науке у 
организацији Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво 
Републике Српске одржава се 18. и 19. 
маја 2022. године. 

 

  

https://nakojicesfaks.com/agenda?activeSessions
https://nakojicesfaks.com/agenda?activeSessions
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Промовисано 206 дипломаца 
Филозофског факултета 

 
20. маја 2022. 

Филозофски факултет Универзитета у 
Источном Сарајеву  промовисао је 206 
дипломаца, од којих је 178 студената 
првог циклуса студија и 28 студената 
мастер студија из 17 различитих области 
које образује ова високошколска 
установа из хуманистичких, друштвених 
и природно-математичких наука. 

Декан Филозофског факултета проф. др 
Драга Мастиловић изразио је 
задовољство што је Факултет, послије 
двије године паузе коју је изазвао вирус 
корона, поново у прилици да на 
традиционалан начин организује 
манифестацију „Дани Филозофског  

 

 

факултета“ која подразумијева више 
научних и културних садржаја. 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић поручио 
је да је Универзитет поносан на своје 
дипломце, који ће сигурно мијењати 
будућност Републике Српске. 

Он је нагласио да је Филозофски 
факултет изузетно важна чланица 
Универзитета у Источном Сарајеву, да је 
његов значај огроман, те да је највећи 
број размјена студената, наставника са 
ове високошколске установе 
захваљујући студијским програмима 
кинески језик и руски језик. 

„Сама чињеница да је Филозофски 
факултет од постојања уписало око 
12.000 студента, а Универзитет у 
Источном Сарајеву 25.000 студената за 
30 година постојања и рада довољно 
говори о значају овог факултета“, 
указао је ректор Кулић. 

Дан отворених врата и Округли 
сто у оквиру ERASMUS+ 
ECOBIAS пројекта на 
Технолошком факултету 
Зворник 
 
25. маја 2022.  
 

 
 

У сриједу, 25.05.2022. године у 
просторијама Технолошког факултета 
Зворник одржан је трећи по реду Дан 
отворених врата и други Округли сто на 
тему “Мониторинг квалитета воде, 
заштита животне средине и еколошка 
едукација”, у оквиру ERASMUS+ 
ECOBIAS пројекта. 

Циљеви овог догађаја су промоција 
мастер студијског програма „Еколошки 
мониторинг слатких вода“, као и 
подизање свијести о значају и очувању 
водних ресурса, сарадња универзитета, 
јавних предузећа и индустрије. 

 

 

 

Отворен конкурс за младе 
европске амбасадоре 

 
25. маја 2022. 

 

 

 

 

 

Конкурс за пријаву Младих европских 
амбасадора отворен је 20. маја 2022. 
године. 

Платформа Млади европски амбасадори 
(YEA) је креативна мрежа младих 
активиста са цијелог Западног Балкана 
који долазе из различитих средина, али 
сви дијеле заједничку визију: Западни 
Балкан уједињен у својој различитости.  

Циљ мреже је ширење вриједности на 
којима почива Европска унија и 
подизање свијести о сарадњи ЕУ са 
својим партнерима са Западног Балкана, 
као и представљање опипљивих 
резултата ове сарадње.  

Сви млади између 18 и 29 година са 
Западног Балкана позвани су да се 
пријаве. 

Конкурс је отворен од 20. маја до 30. 
јуна. 

Више информација доступно је на веб 
страници webalkans.eu/yea/become-a-
yea/ 
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Промовисано 16 доктора наука 
Универзитета у Источном 
Сарајеву 

 

25. маја 2022.  

На Универзитету у Источном Сарајеву 
промовисао je 16 доктора наука у 
оквиру обиљежавања Дана 
Универзитета и крсне славе Светих 
Ћирила и Методија. 

На свечаности, одржаној 24. маја у 
амфитеатру Музичке академије, ректор 
Универзитета у Источном Сарајеву 
проф. др Милан Кулић рекао је како су 
промовисани доктори наука најбоље 
што наш Универзитет у овом тренутку 
може да подари свом народу, те да ће 
управо они у будућности креирати 

науку, 
истраживање и 
образовање на 
овим 
просторима. 

Један од 
промовисаних 
доктора наука, 
који дужи низ 
година ради на 
Електротехничк
ом факултету, 
Никола 
Давидовић 
рекао је да је 
ово велики дан 

за њега и његове колеге, те да одбрана 
докторске дисертације не представља 
крај пута, већ велику обавезу да се 
настави радити на истраживању, али и 
да се преноси знање младим 
генерацијама 
студената. 

Промовисани 
доктори наука: 

1. Радмила 
Балабан-
Ђуревић – 
доктор 
медицинск
их наука 

2. Милена 
Тодорови
ћ – доктор медицинских наука 

3. Наташа Павловић-Комазец – 
доктор математичких наука 

4. Миодраг Петровић – доктор 
књижевноисторијских наука 

 

5. Сузана Бунчић – доктор 
књижевноисторијских наука 

6. Енита Чустовић – доктор 
друштвених наука (новинарство) 

7. Игор 
Петковић – 
доктор правних 
наука 

8. Слађана 
Пауновић – 
доктор 
економских наука 

9. Недељка 
Елез – доктор 
економских наука 

10. Мирко 
Стојчић – доктор 

саобраћајних наука 
11. Мехира Первиз – доктор 

пољопривредних наука 
12. Марина Зубац – доктор 

методичких наука 

 
 

13. Милица Петрић – доктор наука 
методике разредне наставе 

14. Вуко Лакушић – доктор наука 
методике разредне наставе 

15. Никола Давидовић – доктор 
техничких наука 

16. Илија Стијепић – доктор наука у 
области физичке културе. 
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Свечаном академијом у 
Административном центру Владе 
Републике Српске Универзитет у 
Источном Сарајеву обиљежио је Дан и 
крсну славу у присуству бројних 
угледних гостију. 

Свечаности су присуствовали 
предсједник Владе Републике Српске 
Радован Вишковић, министар за научно-
технолошки развој, високо образовање 
и информационо друштвое Срђан 
Рајчевић, амбасадор Грчке у БиХ Њ.Е. 
Димитриос Папанедреу, градоначелник 
Источног Сарајева Љубиша Ћосић, 
начелници локалних заједница, 
представници институција, ректори 
универзитета чланица Ректорске  

 

конференције БиХ, професори, 
представници студената, као и 
награђени студенти. 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић 
захвалио је свим гостима који су се 
одазвали прослави крсне славе, 
истичући да је код православаца након 
Божића и Васкрса крсна слава највећи 
породични празник. 

„Ми на Универзитету у Источном 
Сарајеву смо мало већа породица и, 
даће Бог, да ће нас у идућим годинама и 
генерацијама бити више. Предсједник 
Владе Републике Српске Радован 
Вишковић је рекао да Универзитет у  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источном Сарајеву има неке 
специфичности које су јединствене у 
свијету, а то је да је дислоциран у десет 
локланих заједница и градова, од 
Требиња до Добоја и Брчког“, рекао је 
ректор Кулић. 

Током свечане академије додијељена су 
признања свима који су од 1992. године 
учествовали у стварању и помагали 
развоју Универзитета у Источном 
Сарајеву, као и најбољим студентима и 
истраживачима. 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву је нагласио да та 
специфичност има своје предности, јер 
је тиме заустављено исељавање из овог 
дијела Републике Српске, те је изразио 

захвалност Влади Републике Српске уз 
чију помоћ се свих 30 година 
функцинисања Универзитета 
превазилазе проблеми. 

Крсна слава Свети Ћирило и Методије 
прослављена је у Храму Светог Василија 
Острошког светом архијерејском 
литургијом коју је служио Његово 
високопреосвештенство митополит 
дабробосански Хризостом током које је 
одржан обред ломљења славског 
колача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Свечано обиљеж ени Дан и крсна слава 
Универзитета у Источном Сарајеву 
25. маја 2022. 
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Представници Универзитета у 
Патри посјетили Универзитет у 
Источном Сарајеву 

25. маја 2022. 

 

У Ректорату Универзитета у Источном 
Сарајеву одржан je састанак 
руководства Универзитета са 
представницима Универзитета у Патри 
(Грчка) у присуству амбасадора Грчке у 
БиХ Њ. Е. Димитроса Папандеуа. 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић и 
ректор Универзитета у Патри проф. др 
Кристос Бурас (Christos Bouras) 
разговарали су о конкретним облицима 
сарадње у области лингвистике, грчког 
језика и књижевности, историје, 
филозофије, методологије у настави, 
као и свих других области у којима 
постоји подударање, с обзиром да два 
универзитета имају потписан Споразум о 
сарадњи. 

Сагласили су се да најважнији 
иницијални корак буде остварен путем 
Центра за хеленистичке студије на 
Филозофском факултету Пале 
Универзитета у Источном Сарајеву. 

Свечано отворена четврта 
љетна школа у организацији 
руског Државног аграрног 
универзитета „Петра I“ из 
Вороњежа и Универзитета у 
Источном Сарајеву 

26. маја 2022. 

 

Свечано је отворена четврта љетна 
школа у организацији руског Државног 
аграрног универзитeта „Петра I“ из 
Вороњежа и Универзитета у Источном 
Сарајеву, која се ове године одржава у 
онлајн формату до 2. јуна. 

Предвиђено је да студенти свакодневно 
слушају предавања из области 
економије са посебним освртом на 
перспективе и изазове економске  
сарадње између Републике Српске и 
Руске Федерације. 

Учеснике су поздравили ректор 
Универзитета у Источном Сарајеву 
проф. др Милан Кулић, декан 
Економског факултета Пале проф. др 
Радомир Божић, ректор Државног 
аграрног универзитета из Вороњежа 
професор А.В. Агибалов и декан 
Економског факултета А.Н. Черних. 

Одржан научни скуп 
„Перспективе примијењене 
теологије у савременом добу“ 
на ПБФ „Свети Василије 
Острошки“ Фоча 

30. маја 2022. 

 

Под насловом „Перспективе 
примијењене теологије у савременом 
добу“, а у организацији Универзитета у 
Источном Сарајеву и Православног 
богословског факултета „Свети Василије 
Острошки“ Фоча, одржан је реномирани 
научни скуп у шест сесија. 

На скупу, одржаном 27. и 28. маја у 
просторијама ове часне и 
високошколске установе Српске 
православне цркве, учешће је узело 
једанаест истакнутих излагача. 

 

 

 

 

 

 

Успјешно реализована прва 
бесплатна школа електронике 
„Дуино“ на Електротехничком 
факултету 

30. маја 2022. 

 
 

У периоду од 17. до 26. маја 2022. 
године одржана је прва бесплатна 
школа електронике „DUINO“ на 
Електротехничком факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву у 
организацији СТЕЛЕКС-а. Школу су 
похађали средњошколци са територије 
Града Источно Сарајево. Одржано је 5 
термина, гдје су полазници имали 
прилику да науче основе дигиталне 
електронике, основе embedded 
програмирања и да се опробају у раду 
са arduino плочама. 

За успјешну реализацију пројекта 
заслужни су асистенти Зорана Мандић и 
Никола Кукрић, као и студенти Тијана 
Беговић, Стефан Јокић и Тамара 
Боровина. 
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Свечано отворен 12. 
Интернационални фестивал 
„Акордеон Арт плус“ 

 

31. маја 2022. 

Свечаном церемонијом у сали Културног 
центра Источно Ново Сарајево отворен 
је 12. Интернационални фестивал 
„Акордеон Арт плус“, у организацији 
Музичке академије Универзитета у 
Источном Сарајеву и Асоцијације за 
његовање академске музике „Нови 
Звук“. 

На овогодишњем фестивалу, који се 
одржава од 31. маја до 3. јуна, учешће 
ће узети око 400 такмичара, чланова 
жирија и гостију из 12 земаља: Италије, 
Словеније, Аустрије, Њемачке, Пољске, 
Литваније, Црне Горе, Финске, Србије,  

 

Молдавије, Хрватске и Босне и 
Херцеговине. 

На 
церемониј
и свечаног 
отварања 
гостима је, 
у име 
Универзит
ета у 
Источном 
Сарајеву, 
добродош
лицу 
пожелио 
ректор 
проф. др 
Милан 
Кулић, а у 
име Града Источно Сарајево 
градоначелник Љубиша Ћосић, који је и 
свечано отворио 12. Интернационални 
фестивал „Акордеон Арт плус“. 

У концертном дијелу свечане 
церемоније наступили су Раду Ратои из 
Молдавије, један од најистакнутијих 
свјетских извођача на хармоници млађе 
генерације и Оркестар хармоника 
Музичке академије Универзитета у 
Источном Сарајеву, под умјетничким 
руководством проф. мр Дражана 
Косорића. 

Концерти у оквиру фестивала „Акордeон 
арт плус 2022“ су одржани у сали 
Музичке академије Универзитета у 
Источном Сарајеву: 

1. јуни 2022, 20:00 – Наташа Вељковић, 
клавир (Аустрија) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. јуни 2022, 20:00 – Раду Ратои, 
хармоника (Молдавија/Румунија) 

3. јуни 2022, 18:00 – Концерт 
побједника такмичења 
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Потписан споразум о сарадњи 
са Конзерваторијумом 
„Фрeдерик Шопен“ из Варшаве 

 

1. јуна 2022.  

 
 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић 
потписао je општи споразум о сарадњи 
са ректором водеће умјетничке 
институције у Пољској 
Конзерваторијумом „Фрeдерик Шопен“ у 
Варшави, професором Клаудиушом 
Бараном. 

Ректор Кулић изразио је задовољство 
због званичног успостављања сарадње 
два универзитета, истичући да је у 
наредном периоду планирано 
потписивање посебног споразума 
музичких академија два универзитета, 
којим ће планови о сарадњи бити 
конкретизовани. 

„Драго ми је да је Музичка академија 
нашег универзитета ових дана центар 
музичких дешавања на простору 
југоисточне Европе, а можда и шире, 

због одржавања 12. Интернационалног 
фестивала ‘Акордеон арт плус’. Поносни 
смо на традицију организовања 
најбољег фестивала те врсте на овим 
просторима“, рекао је ректор Кулић. 

Професор Клаудиуш Баран истакао је да 
је веома важна сарадња музичких 
академија два универзитета, али и 
размјена искустава два различита 
народа и њихових музичких традиција, 
напомињући да је музика медиј без 
граница и да представља уникатни 
језик. 

Он је рекао да је предвиђено да се 
организује размјена наставника и 
педагога како би се размијенила и 
искуства у раду. 

 

 

 

Отворен CEEPUS III позив за 
пријаве појединаца за 
академску 2022/2023. годину 

 

1. јуна 2022. 

 

У оквиру Централно-европског програма 
размјене за универзитетске студије 
(CEEPUS III) отворен је Позив за 
аплицирање појединаца (студенти и 
предавачи) унутар CEEPUS III мрежа. 

Рок за пријаве за зимски семестар 
академске 2022/2023. године је 15. јуни 
2022. године, а за љетни семестар 30. 
октобар 2022. године, уз напомену да је 
пријаве технички могуће поднијети и 
након наведених рокова, али искључиво 
уз претходне консултације са локалним 
и државним координаторима. 

Студенти се могу пријавити унутар 
активних мрежа (Ready for Mobility i 
Umbrella) за краткорочне (Short Term 
Student i Short Term Excursion) или 
семестралне (Студент) мобилности, а 
комплетан процес пријаве, евалуације и 
додјеле стипендије се врши искључиво 
путем онлајн система www.ceepus.info 

Посјета професора са 
Факултета за Туристичне 
студије из Порторожа 

 

1. јуна 2022. 

 

 

Професор Симон Керма са Факултета за 
Туристичне студије из Порторожа 
боравио је у тродневној посјети 
Универзитету у Источном Сарајеву у 
оквиру редовних пројектних активности 
пројекта Компаративна анализа 
одрживог развоја винског туризма у 
Словенији и Босни и Херцеговини, с 
нагласком на винске догађаје и 
фестивале који реализују Универзитет у 
Источном Сарајеву и Факултет из 
Порторожа. 
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Филозофски факултет 
организовао такмичење 
„Кинески мост” 

2. јуна 2022. 

Прелиминарни дио свјетског такмичења 
у познавању кинеског језика и културе 
„Кинески мост” за Босну и Херцеговину 
и ове године је успјешно одржан на 
Палама, у организацији Филозофског 
факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву. 

Такмичење је било организовано у два 
дијела, гдје су у првом дијелу такмичари 
показали своје говорне способности, а у 
другом дијелу такмичили су се у 
умјетничкој сфери. 

На такмичењу је укупно учествовало 12 
такмичара, а сви такмичари су студенти 
студијског програма Кинески и енглески  

 

језик и књижевности Филозофског 
факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву. 

Жири такмичења су сачињавали 
професори са Конфуцијевог Института у 
Бањој Луци и Сарајеву, професори са 
Свеучилишта у Мостару, новинари 
Xинхуа агенције као и представници 
Aмбасаде Кине у БиХ. 

Такмичење „Кинески мост” је највеће 
свјетско такмичење у познавању 
кинеског језика, културе и традиције, а 
финале се одржава од 2001. године у 
Кини. Представници БИХ ће имати 
прилику да представе нашу земљу на 
овом такмичењу у августу ове године. 

Побједник овогодишњег такмичења је 
Саша Брезо, студент четврте године, а 
другопласирани такмичар је 
студенткиња друге годинр Ламија 
Хајровић! Честитке свим учесницима! 

Универзитет у Источном 
Сарајеву интернетски 
најпретраживанији 
универзитет у БиХ 

3. јуна 2022. 

Према рецензијама и оцјенама на 
информативној страници о високом 
образовању Ерудера (erudera.com), 
Универзитет у Источном Сарајеву 
налази се на првом мјесту као 
најпретраживанији универзитет у Босни 
и Херцеговини. 

Према подацима Ерудере, Универзитет у 
Источном Сарајеву у просјеку је 
претраживан око 2.400 пута мјесечно и 
то углавном из БиХ, Србије и других 
земаља региона. 

 

 

 

У бази ове платформе тренутно се 
налази 26 високообразовних 
институција из БиХ. 

Ерудера je једна од првих свјетских 
интернетских платформи за 
претраживање у чијој бази се налази 
23,683  институција, a уз помоћ које 
студенти могу пронаћи универзитете и 
студијске програме у складу са својим 
интересовањима. 

Према подацима ове платформе, БиХ је 
на 316. мјесту у свијету као земља која 
је врло приступачна за живот, 
студирање или рад. 

  

https://erudera.com/


УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

  
 

С т р а н а  16 | 25 

 

 

Стручна посјета студената 
Машинског факултета 
привредним субјектима у 
Словенији 

 

6. јуна 2022.  

Студентска организација Машинског 
факултета у Источном Сарајеву 
„Жироскоп“ у сарадњи са Машинским 
факултетом Универзитета у Источном 
Сарајеву и Машинским факултетом 
Универзитета у Љубљани организовала 
је стручну посјету студената привредним 
субјектима у Словенији. 

 

Посјета је 
организована 
у периоду од 
30. маја до 02. 
јуна, с циљем 
представљања 
савремених 
развојних и 
производних 
програма 
компанија у 
Словенији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултет за производњу и 
менаџмент учествује у 
ERASMUS+ пројекту на 
Универзитету у Севиљи 

 

8. јуна 2022. 

 

 

У Ректорату Универзитета у Севиљи 7. 
јуна 2022. године свечано је отворен 
International Staff Training Week, 
манифестација у склопу ERASMUS+ 
пројекта, гдје су активно учешће узеле и 
представнице Факултета за производњу 
и менаџмент Требиње Универзитета у 
Источном Сарајеву. 

Учеснице у овој манифестацији, Мирјана 
Јокановић Ђајић, Милица Радовановић и 
Милица Кашиковић, гостима и 
домаћинима су представиле 
Универзитет у Источном Сарајеву и 
Факултет за производњу и менаџмент 
Требиње, а и у наредним данима ће 
узети активно учешће у радионицама, 
дискусијама и активностима у склопу 
ове посјете. 

 

Машински факултет свечано 
промовисао 29 дипломираних 
инжењера и три мастера 
машинства 

 

8. јуна 2022. 

 

 

На Машинском факултету Универзитета 
у Источном Сарајеву  одржана је 
свечана академија поводом 28 година 
рада у оквиру овог универзитета и 63 
године традиције високошколског 
образовања у подручју машинске 
струке, на којој су уручене дипломе за 
29 дипломираних инжењера и три 
мастера машинства који су звање стекли 
у протеклој години. 

Декан Машинског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву 
проф. др Милија Kраишник рекао је до 
сада на Машинском факултету 
дипломирао 371 студент на првом 
циклусу, 37 студената је завршило други 
циклус, укључујући и 16 кандидата који 
су одбранили магистарске тезе, а 
одбрањено је и 17 докторских 
дисертација. 
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Расписан конкурс за упис 
студената у академској 
2022/2023. години на 
Универзитету у Источном 
Сарајеву 

 

8. јуна 2022. 

Расписан је конкурс за упис 
студената у прву годину првог, 
другог и трећег циклуса студија у 
академској 2022/2023. години на 
Универзитету у Источном Сарајеву. 

Пријављивање кандидата за упис у прву 
годину првог циклуса студија на свим 
организационим јединицима 
Универзитета у Источном Сарајеву 
почиње 20.06.2022. године, а завршава 
24.06.2022. године (пријем докумената 
се врши сваки радни дан). 

Полагање пријемног испита обавиће се 
27.06.2022. године са почетком у 9,00 
часова. На Медицинском факултету, 
Музичкој академији и Академији 
ликовних умјетности Универзитета у 
Источном Сарајеву пријемни испит ће 
бити одржан и 27. и 28. 06. са почетком 
у 9,00 часова. 

Термин полагања пријeмног испита за 
студијски програм Медицина на 
енглеском језику на Универзитету у 
Источном Сарајеву биће накнадно 
објављен. 

Објављивање резултата конкурса је 
29.06.2022. године до 14,00 часова. 

Упис примљених кандидата почиње 
04.07.2022. године, а завршава се 
08.07.2022. године. 

 

Други уписни рок организоваће 
чланице Универзитета у Источном 
Сарајеву које у првом року не 
упишу планирани број студената. 

 

Пријављивање кандидата почиње 
29.08.2022. године, а завршава 
02.09.2022. године. 

Полагање пријемног испита је 
05.09.2022. године са почетком у 9,00 
часова на свим чланицама 
високошколске установе (на Музичкој 
академији и Академији ликовних 
умјетности Универзитета у Источном 

Сарајеву пријемни испит биће одржан 
05.09. и 06.09.2022. године са почетком 
у 9.00 часова). 

Факултети који нису попунили слободна 
мјеста у другом уписном року 
Универзитета у Источном Сарајеву могу 
организовати и трећи уписни рок по 
распореду који сами утврде, а на начин  

 

да се упис студената заврши до 
30.09.2022. године. Објављивање 
резултата конкурса је до 07.09.2022. 
године до 14,00 часова, а упис 
примљених кандидата почиње 
12.09.2022. године, а завршава 
16.09.2022. године. 

 

Конкурсни рокови – други и трећи 
циклус студија 

Конкурс за упис студената на други и 
трећи циклус студија отворен је од 
20.06.2022. године до 21.10.2022. 
године, до када ће кандидати моћи 
предати своје пријаве. 

На Универзитету у Источном Сарајеву 
полагање пријемног испита на 
другом циклусу студија обавиће 
се 24. 10. 2022. године са 
почетком у 9.00 часова, док је 
објављивање резултата 
конкурса  26. 10. 2022. године 
до 14.00 часова. 

Упис примљених кандидата на 
другом и трећем циклусу 
студија почиње 27. 10. 2022. 
године и завршава се 31. 10. 
2022. године. 

На Електротехничком 
факултету Универзитета у 
Источном Сарајеву кандидати 
који конкуришу за упис на 
други циклус студија не полажу 
квалификациони испит. 
Кандидати ће бити рангирани 

по успјеху на првом циклусу студија  
појединачно за сваки студијски програм. 

Факултети Универзитета у Источном 
Сарајеву који нису попунили слободна 
мјеста у првом уписном року другог и 
трећег циклуса студија могу 
организовати и други уписни рок по 
распореду који сами утврде, а на начин 
да се упис студената заврши до 
15.11.2022. године. 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/06/konkurs-objavljen-converted.pdf
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АЛУ Требиње: Годишња 
изложба и уручене награде 
најбољим студентима 

9. јуна 2022. 

У Галерији Академије ликовних 
умјетности Требиње отворена је 
годишња изложба студената четврте 
године ове високошколске институције и 
додијељене награде најбољим 
студентима на одсјецима за сликарство, 
графику, графички дизајн и вајарство – 
Тијани Јоксимовић, Александри 
Кљајевић, Саши Пешикану и Максиму 
Томовићу. 

Награда за умјетнички израз припала је 
Драгани Огњеновић са треће године, 
одсјек сликарство. 

Декан Академије ликовних умјетности 
проф. мр Веселин Брковић истакао је да  

 

је годишња изложба резултат свега 
онога што се радило у 2021/2022. 
години. 

„Изложба је највише ради нас самих, да 
бисмо сагледали пређени пут, да 
видимо шта смо радили у прошлој 
години. Јавна контрола нашег рада, да 
извршимо корекције које ће нам у 
наредном периоду помоћи да будемо 
још бољи, да нашим студентима, због 
којих постојимо, дамо што бољу и 
стручну информацију“, рекао је декан 
Брковић. 

 

Саобраћајни факултет у Добоју 
свечано обиљежио 17 година 
постојања и рада 

 
10. јуна 2022. 
На Саобраћајном факултету у Добоју 
Универзитета у Источном Сарајеву 
одржане су свечаности поводом 
обиљежавања 17 година постојања и 
рада Факултета. 

На свечаности су промовисана 94 
дипломирана инжењера и 12 мастера 
саобраћаја, који су студирајући на овом 
факултету стекли потребна знања, 
вјештине и друге компетенције које могу 
да успјешно одговоре изазовима 
саобраћајне струке и омогуће успјешно  
укључивање у привредне токове и 
уручена признања најбољим студентима 
по годинама студија. 

 

На свечаној академији којој су 
присуствовали ректор Универзитета у 
Источном Сарајеву проф. др Милан 
Кулић са сарадницима, министар 
саобраћаја и веза у Влади Републике 
Српске Недељко Ћорић, градоначелник 
града Добоја Борис Јеринић и бројни 
други гости и запослени, о развојном 
путу Саобраћајног факултета у Добоју, 
као и активностима и изазовима који 
стоје пред овом установом у наредном 
периоду, говорио је декан факултета 
проф. др Зоран Ћургуз. 

На свечаној академији уручене су 
награде и признања колективима и 
појединцима који су својим радом дали 
значајан допринос развоју и афирмацији 
Саобраћајног факултета у Добоју и 
саобраћајне струке уопште. 
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Низом манифестација 
обиљежени крсна слава и Дан 
Музичке академије 

11. јуна 2022. 

 

Музичка академија Универзитета у 
Источном Сарајеву  обиљежила је Дан и 
крсну славу – Свету мученицу Теодосију 
Тирску. 

У Храму Светог Василија Острошког на 
Вељинама служена је литургија и 
обављено ломљење славског колача, а 
након тога је упрличена свечана 
академија на којој је промовисано 22 
дипломирана музичара првог циклуса 
студија и 8 мастера музичке умјетности. 

Декан Музичке академије Универзитета 
у Источном Сарајеву проф. мр Маја 
Жужа напоменула је да је свечаност 
поводом обиљежавања 28 година од 
оснивања ове високошколеске установе 
почела концертима студената Музичке 
академије и Камерног хора Смјера за 
црквену музику и појање. 

У оквиру обиљежавања 28 година 
постојања и рада Музичке академије, 9. 
јуна је одржан традиционални Годишњи 
концерт студената свих смјерова 

Академије – Соло пјевање, Kлавир, 
Хармоника, Виолина, Виола, 
Виолончело, Гитара, Флаута и 
Kлавирски практикум. 

Такође, у оквиру обиљежавања Дана 
Музичке академије, као и поводом 
прослављања 150 година од освештања 
Саборне цркве Рођења Пресвете 
Богородице у Сарајеву, 10. јуна је у 
Саборној цркви уприличен 
цјеловечерњи концерт Kамерног хора 
Смјера за црквену музику и појање 
Музичке академије Универзитета у 
Источном Сарајеву. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Потписан споразум о сарадњи 
између Универзитета у 
Источном Сарајеву и 
Викимедијине заједнице 
 
14. јуна 2022. 

 

Универзитет у Источном Сарајеву и 
Викимедијина заједница Републике 
Српске су 13. јуна потписали споразум о 
сарадњи са циљем организовања 
различитих облика радионица, семинара 
и стручних конференција које могу бити 
корисне како професорима тако и 
студентима Универзитета у Источном 
Сарајеву. 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић изразио 
је задовољство што је Универзитет у 
Источном Сарајеву један од пионира 
међу високошколским институцијама у 
Босни и Херцеговини када је у питању 
сарадња са Викимедијом Републике 
Српске. 

Он је изразио наду да ће сарадња са 
Викимедијом Републике Српске 
допринијети популаризацији 
Универзитета у Источном Сарајеву и да 

ће се, између осталог, повећати 
видљивост свих факултета који 
функционишу у оквиру овог 
универзитета на највећој свјетској 
енциклопедији – Википедији. 

Предсједница Викимедијине заједнице 
Републике Српске Бојана Подгорица је 
изјавила да је потписивање споразума 
са Универзитетом у Источном Сарајеву 
још један од доказа који потврђују 
зрелост и озбиљност рада Викимедијине 
заједнице Републике Српске која је 
почела са радом 2015.године. 
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Планиран упис 1.693 бруцоша 
на 49 студијских програма 

 
14. јуна 2022. 

 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић одржао 
је конференцију за медије и рекао да је 
у академској 2022/23. години планиран 
упис 1.693 студента на први циклус 
студија на 49 студијских програма, те 
позвао свршене средњошколце да, у 
складу са својим интересовањима, 
изаберу један од њих. 

Ректор Кулић је навео да се Универзитет 
у Источном Сарајеву задржао на 
квотама од прошле године, те да ће се 
од планираног броја уписаних студената 
њих 1.231 финансирати из буџета 
Републике Српске, 224 
самофинансирајућа, 141 студент страни 
држављанин, те 97 ванредних. 

Новина је да је у овој академској години 
расписан конкурс за пријем прве 
генерације студената на студијски 
програм Агромедитеранска производња, 
који је лиценциран 2013. године. 

 

У оквиру COST програма 
одобрено 70 нових акција 

 

15. јуна 2022. 

 
 

У оквиру COST програма одобрено 70 
нових мултидисциплинарних акција које 
ће бити доступне за пријаву од 23. јуна 
2022. године. 

У одобреним акцијама природне науке 
су заступљене у 50%, а затим слиједе 
медицинске и здравствене науке са 
34%, друштвене науке 27%, 
инжењерство и технологија 24%, 
пољопривредне науке 13% и 
хуманистичке науке 11%. 

Заинтересовани истраживачи могу се 
пријавити на COST позив који је отворен 
до 20. октобра 2022. године. 

Више информација на линку у наставку: 
https://balkaninnovation.com/70-new-cost-
actions-approved/ 

 

 

 

Онлајн радионица „ЕРАЗМУС+ 
пројекти, искуства на 
Универзитету у Источном 
Сарајеву“ 

 
16. јуна 2022. 

 

Универзитет у Источном Сарајеву 
организује радионицу на тему 
„ЕРАЗМУС+ пројекти, искуства на 
Универзитету у Источном Сарајеву“ која 
ће се одржати онлајн 21. јуна 2022. 
године од 15:00 до 16:30 часова. 

Предавачи ће бити проф. др Дејан 
Бокоњић и доц. др Ненад Марковић који 
имају искуство у имплементацији више 
од 20 међународних пројеката, гдје су 
учествовали као координатори или 
чланови пројектног тима. 

Радионица је намијењена свим 
наставницима и сарадницима који су 
заинтересовани за писање апликација у 
оквиру ЕРАЗМУС+ програма, те онима 
који већ имплементирају одобрене 
пројекте. 

     
     
      

Одржан 10. Интернационални 
научни скуп „ЕконБиз 2022“ 

 
17. јуна 2022.  

 

На Факултету пословне економије 
Бијељина одржан је 10. 
Интернационални научни скуп „ЕконБиз 
2022“ са темом „Економски изазови у 
условима убрзаних глобалних промјена“, 
за који је пријављено 56 научних радова 
са 100 аутора и коаутора из земље и 
иностранства. 

Декан Факултета пословне економије 
Бијељина проф. др Весна Петровић се 
захвалила свима који су дошли да 
својим радом и присуством увеличају 
научни скуп који Факултет већ десету 
годину организује. 

Рад под називом „Глобалне промјене и 
савремена економска мисао“ на 
пленарној сједници је излагао проф. др 
Мирослав Н. Јовановић, са Универзитета 
у Женеви, а одржано је и излагање 
радова у пет паралелних секција. 

  

https://balkaninnovation.com/70-new-cost-actions-approved/
https://balkaninnovation.com/70-new-cost-actions-approved/
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Ректор Кулић угостио 
професорицу Андреу 
Јефтановић, праунуку 
Глигорија Јефтановића 

20. јуна 2022.  

 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић угостио 
је Андреу Јефтановић, праунуку једног 
од најугледнијих сарајевских Срба 
Глигорија Јефтановића, која живи и 
ради у Чилеу као професор на 
Универзитету у Сантијагу. 

Представљајући настанак и рад 
Универзитета у Источном Сарајеву 
током 30 година постојања, ректор 
Кулић је истакао и његов стратешки 
значај за источни дио Републике Српске. 

Професорица Јефтановић напоменула је 
како јој је познато шта су напори 
академског и административног особља 
за успјешно функционисање једне 
високошколске установе, нарочито због 
специфичности интегрисаног 
универзитета чијих је 17 чланица 
смјештено у 10 градова и општина у 
источном дијелу Републике Српске. 

 

Концерт солиста, хора и 
оркестра Музичке академије 
УИС, 20-21. јуни 2022. 

20. јуна 2022. 

 

Поводом Свјетског дана музике, Музичка 
академија Универзитета у Источном 
Сарајеву (УИС) организује два концерта 
солиста, хора и оркестра Музичке 
академије УИС. 

У понедјељак, 20. јуна 2022. године у 20 
часова, биће одржан концерт у 
Амфитеатру др Вељко Вулетић, згради 
Електротехничког факултета УИС, на 
којем ће, под диригентским вођењем 
маестре Жељке Милановић, поред 
ансамбла хора и оркестра,  (48 хориста, 
37 чланова оркестра), наступити 
реномирани музички умјетници. 

У уторак, 21. јуна 2022. године у 20 
часова, биће одржан концерт солиста, 
хора и оркестра Музичке академије УИС 
у Цркви Светог Анте (Бистрик, 
Сарајево), а на програму је Нелсон миса 
(Misa in Angustiis) Јозефа Хајдна. 

 

 

 

Представници Универзитета 
Сулејман Демирел посјетили 
Универзитет у Источном 
Сарајеву 

22. јуна 2022. 

 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић угостио 
је професора Илкера Хусеина Чарикчија, 
ректора Универзитета Сулејман Демирел 
у Испарти, Турска. 

Два универзитета остварују сарадњу 
преко програма Еразмус+ у области 
прехрамбене технологије, a на 
данашњем састанку је било ријечи о 
могућностима проширења сарадње на 
виши ниво путем потписивања општег 
споразума. 

Планирано је да  14. септембра гости из 
Турске посјете Универзитет у Источном 
Сарајеву поводом обиљежавања 30 
година од оснивања Универзитета, те да 
том приликом буде потписан општи 
споразум о сарадњи. 

 

 

Графике студената АЛУ 
Требиње оплемениле зидове 
Болнице Требиње 

23. јуна 2022. 

 

Академија ликовних умјетности у 
Требињу, као организациона јединица 
Универзитета у Источном Сарајеву, на 
челу са деканом ванредним професором 
мр Веселином Брковићем, поклонила је 
Одјељењу интерне медицине Болнице у 
Требињу девет изузетних графика, 
најбољих студената Академије. 

           

„Ови дивни радови сада красе зидове 
Одјељења и макар су мало ведрине 
унијели у просторије наше Болнице, те 
пацијентима донекле уљепшали 
боравак“, поручили су из ЈЗУ Болница 
Требиње. 
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Размјена студената са 
Универзитетом Балеарска 
острва – Еразмус+ КА1 

23. јуна 2022. 

 

Позив за пријаву студената за размјену 
са Универзитетом Балеарска острва –
Еразмус+ КА1. Доступно је пет 
студентских мјеста за размјену у 
трајању од једног семестра (љетни 
семестар 2022/23. године). 

Области које предвиђа и покрива овај 
позив су: 

•    Економија/туризам и хотелијерство 

•    Језици 

•    Електротехника/ИТ 

Сви детаљнији подаци доступни су у 
ПРИЛОГУ 

Све потребне документе за обављање 
онлајн пријаве, кандидати су дужни 
сачувати и предати контакт особи за 
међународну сарадњу/продекану за НИР 
свог факулетета до коначног одабира 
кандидата за размјену. Рангирање и 
селекцију кандидата примарно обавља 
Универзитет Баеларска острва. 

Предавање „Интелектуална 
својина на Универзитету“ 

24. јуна 2022. 

 

 
 

Доц. др Свјетлана Ивановић 29.06.2022. 
године (сриједа) у 11:00 часова одржаће 
онлајн предавање на тему 
“Интелектуална својина на 
Универзитету”.  

Резултати научног и умјетничког рада 
морају бити вредновани на одговарајући 
начин, како би представљали подстрек 
сталном развоју науке и културе. Доцент 
Правног факултета Универзитета у 
Источном Сарајеву говориће о облицима 
интелектуалне својине на Универзитету, 
њиховом значају и могућностима 
заштите. 

Предавање је намијењено свим 
наставницима и сарадницима на 
Универзитету у Источном Сарајеву. 

 

 

 

Промовисана 44 
инжењера и 4 мастера 
електротехнике 

24. јуна 2022. 

На Електротехничком 
факултету Универзитета у 
Источном Сарајеву 
промовисана су 44 
дипломирана инжењера и 4 мастера 
електротехнике. 

Декан Електротехничког факултета 
проф. др Божидар Поповић честитао је 
дипломцима и изразио увјерење да ће у 
што скоријем периоду да се запосле 
захваљујући, између осталог, и 
успјешној сарадњи коју Факултет 
традиционално остварује са привредом, 
као и да ће наставити да се стручно 
усавршавају. 

„Желим да захвалим колегама са 
Електронског факултета из Ниша који су 
дошли да увеличају овај дан, као и 
колегама са других универзитета у 
окружењу, што показује да смо постали 
битан факултет како у Републици 
Српској, тако и региону, те 
представницима компаније ‘Ланако’, 
који су опремили рачунарску салу са 17 
нових рачунара“, истакао је декан 
Поповић. 

Он је изразио наду да ће, осим тога што 
се ЕТФ намеће као озбиљна научна 
институција, имати већи број студената, 
те да ће заједно градити високо 
образовање, а уз помоћ привреде и  

 

привредне капацитете који су потребни 
Српској и окружењу. 

Студент генерације ЕТФ-а Универзитета 
у Источном Сарајеву Немања Добранић, 
са просјеком оцјена 9,64, рекао је да му 
представља велико задовољство и част 
што је носилац ове титуле, као и да је 
током студирања стекао знање које ће 
му бити од велике користи у будућем 
раду и стручном усавршавању. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/06/Call-Students-_IN_Signed.pdf
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Универзитету у Источном 
Сарајеву  додијељена 
Видовданска повеља 

29. јуна 2022. 

Универзитету у Источном Сарајеву 
додијељена је ,,Видовданска повеља“ на 
Свечаној академији одржаној 28.6.2022. 
године поводом обиљежавања Дана 
Универзитета у Приштини са 
привременим сједиштем у Косовској 
Митровици. 

,,Видовданска повеља“ се додјељује 
појединцима и институцијама за 
изузетан допринос очувању, афирмацији 
и трајању Универзитета у Приштини са 

привременим 
сједиштем у 
Косовској 
Митровици. 

Ректор 
Универзитет
а у Источном 
Сарајеву 
проф. др 
Милан 
Кулић, у 
свом 
обраћању на 
Свечаној 
академији, 
подсјетио је 
на то да су 
ова два 

универзитета у посљератним годинама 
била принуђена да од нуле крену у 
изградњу свега што данас имају. 

„Нама из Републике Српске је посебан 
осјећај када долазимо на Косово и 
Метохију, долазимо кући, овде нам је 
све. Има ли љепшег дана и љепшег 
повода и љепшег мјеста него да се баш 
данас, на овај свети дан, окупимо на 
Косову и Метохији“, изјавио је ректор 
Кулић. 

Поред Универзитета у Источном 
Сарајеву, ,,Видовданска повеља“ је 
додијељена министру просвете, науке и 
технолошког развоја у Влади Републике 
Србије Бранку Ружићу. 

На Свечаној академији су уручена и 
„Видовданска признања“ истакнутим 
професорима, награде студентима и 
„Захвалнице“ истакнутим радницима 

Универзитета у Приштини са 
привременим сједиштем у 
Косовској Митровици из 
реда ненаставног особља. 

Свечаној академији су 
присуствовали државни 
секретар у Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Републике Србије проф. др 
Маријана Дукић Мијатовић, 
помоћник министра 
просвете за високо 
образовање проф. др Бојан 
Тубић, ректори, проректори 
и представници 
Универзитета у Београду, 
Новом Саду, Крагујевцу, Државног 
универзитета у Новом Пазару, 
Криминалистичко-полицијског 
универзитета, Универзитета одбране, 
Универзитета Унион и Универзитета у 

Источном Сарајеву. 
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