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Универзитет учествовао на 

међународном образовном 

форуму Евроазијски вектор у 

високом образовању 

 

3. октобра 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

учествовао је у међународном 

образовном форуму Евроазијски вектор 

у високом образовању, примјери добре 

праксе међууниверзитетске сарадње. 

Организатори догађаја су Државни 

универзитет управе Москoва, 

Нижегородски државни универзитет под 

именом Лобоцевског, Нижњи Новгород, 

Руска Федерација и Универзитет 

енергетике и транспорта Алмата, 

Казахстан. 

Универзитет у Источном Сарајеву на 

Форуму је представљао проректор за 

међународну сарадњу и осигурање 

квалитета доц. др Марко Гутаљ. 

Учесници форума су били представници 

универзитета из Руске Федерације, Кине 

и других земаља централне и источне 

Азије, а циљ форума био је да се кроз 

анализу примјера добре праксе и 

дискусију дође до закључака који ће 

помоћи интернационализацији и 

међународној сарадњи на простору 

Евроазије. 

На Форуму су предложени конкретни 

приједлози да се партнерске 

институције, учесници програма, 

пријаве на програм Стварање 

евроазијског мрежног универзитета, као 

и да се интезивира сарадња академске и 

студентске мобилности са евроазијским 

универзитетима. 

 

 

 

 

Резултати ERASMUS+ позива за 

2022. годину – Универзитет у 

Источном Сарајеву институција 

са највећим бројем одобрених 

пројеката у БиХ 

 

5. октобра 2022.  

Европска комисија објавила је резултате 

првог позива за додјелу средстава у 

оквиру ERASMUS+  програма за 2021-

2027, изградња капацитета у области 

високог образовања за 2022. годину. 

Од укупно дванаест пројеката који су 

одобрени за финансирање у Босни и 

Херцеговини, на шест пројеката ће 

учествовати Универзитет у Источном 

Сарајеву што је највећи број пројеката 

одобрен за Универзитет у Источном 

Сарајеву и једну институцију у БиХ. 

Осим тога, Универзитет у Источном 

Сарајеву је једина јавна високошколска 

установа из БиХ којој је одобрен 

координаторски пројекат, а ријеч је о 

пројекту „ProBLeMS- Development and 

Implementation of Metacognitive Problem-

Based Modules in Blended Learning 

Courses in Medical Sciences“ који има за 

циљ развој и имплементацију 

комбинованог учења примјеном метода 

базираних на мета когнитивним 

проблемима у медицинским наукама. 
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Отворен тринаести 

Међународни пољопривредни 

симпозијум “Agrosym“ 

 

7. октобра 2022. 

Тринаести Међународни пољопривредни 

симпозијум „Agrosym“, на којем ће бити 

представљено радови из 

пољопривредних и шумарских наука, 

екологије и заштите животне средине, 

те производње и прераде хране, 

отворен је 6. октобра у хотелу Термаг на 

Јахорини, уз учешће стручњака из 80 

земаља. 

Декан Пољопривредног факултета 

проф. др Весна Милић истакла је да су 

рецензенти прихватили 658 радова из 

80 земаља, те да је фокус симпозијума 

на обезбјеђивању довољне количине 

хране и да је један од уводних реферата 

везан за производњу пољопривредних 

производа до 2050. године, као и утицај 

климатских промјена на производњу 

хране и постковид утицај на 

пољопривредну производњу. 

Првог дана су презентована три уводна 

рада, док другог дана одржавања 

симпозијума почиње рад по секцијама, а 

пријављено је 750 учесника. Дио 

учесника ће орално излагати своје 

радове, а дио учесника ће радове 

презентовати онлајн или помоћу постер 

секције. 

 Организатор четвородневног скупа је 

Пољопривредни факултет Универзитета 

у Источном Сарајеву са 

Пољопривредним факултетом из 

Београда и Медитеранским агрономским 

институтом из Барија, у сарадњи са 38 

институција из земље и свијета. 

 

 

Наставници Универзитета у 

Источном Сарајеву поново у 

врху свјетске науке 

 

12. октобра 2022. 

На Стaнфордовој листи 2% 

најутицајнијих научника на свијету у 

2021. години поново су се нашла два 

наставника са Универзитета у Источном 

Сарајеву, доц. др Жељко Стевић са 

Саобраћајног факултета Добој и проф. 

др Мирјана Максимовић са 

Електротехничког факултета. 

Они су једини наставници са 

универзитета из Републике Српске који 

су се нашли на овој престижној листи, 

на којој се налази укупно 11 

истраживача из Босне и Херцеговине 

 

 

Листа од 2% научника са највећим 

утицајем цитираности креирана је на 

основу анализе података доступних у 

бази података SCOPUS, а којa се односи 

на цитираност и друге параметре којим 

се процјењује утицајност научника у 

својој области. Истраживачи су 

класификовани у 22 научне области и 

176 научних грана. 

 

Листа је доступна на интернет 

страници: 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/d

atasets/btchxktzyw/4. 

 

 

 

 

 

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4
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Одржан 5. Међународни 

конгрес доктора стоматологије 

у Фочи 

13. октобра 2022 

Медицински факултет Фоча је 7. и 8. 

октобра био домаћин 5. Међународног 

конгреса доктора стоматологије, који је 

организован у сарадњи са Комором 

доктора стоматологије Републике 

Српске. Циљ конгреса је био да се 

направи презентација резултата 

најновијих истраживања, прикажу 

најновија искуства из праксе и отворе 

нови путеви за интеграцију различитих 

приступа и терапијских поступака у 

стоматологији. 

У оквиру конгреса еминентни предавачи 

са седам Универзитета, Универзитета у 

Београду, Универзитета у Новом Саду, 

Универзитета у Приштини са 

привременим сједиштем у Косовској 

Митровици, Свеучилишта у Загребу, 

Универзитета у Сарајеву и Универзитета 

у Источном Сарајеву, одржали су 

предавања по позиву за преко 400 

учесника из земље и региона. 

 

Обиљежен Дан Медицинског 
факултета 
 

17. октобра 2022. 

У петак, 14. октобра, Медицински 

факултет у Фочи, који тренутно похађа 

више од 1 700 студената из региона, 

Европе, Азије и Америке, свечано је 

обиљежио 29 година постојања. 

На свечаности је истакнуто да је ове 

године уписан рекордан број бруцоша, 

чак 330, што представља једну 

четвртину од укупног броја уписаних 

бруцоша на Универзитету у Источном 

Сарајеву, те да интересовање за индекс 

Медицинског факултета, који је 

јединствен у региону, а све признатији у 

свијету, расте из године у годину. 

Захваљујући наставницима и 

сарадницима Медицинског факултета 

помјерене су границе у настави, 

истраживањима, науци и медицинским 

услугама, као и међуконтиненталне 

границе. Трећа је академска година од 

када су први у РС организовали наставу 

на студијском програму медицина на 

енглеском језику и уписали 130 

студената. Рекорде биљеже и у свим 

другим областима. 

 

 
 
GROW FELLOWSHIP PROGRAM – 
Позив за исказивање интереса 
за стручне економске савјете

 
19. октобра 2022.  

Генерални директорат за унутрашње 

тржиште, индустрију, предузетништво, 

мала и средња предузећа Европске 

комисије (DG GROW) објавио je позив за 

изражавање интереса за стручне 

економске савјете врхунских 

економиста/академика са признатом 

репутацијом, у форми годишњег 

програма стипендирања за подршку  DG 

GROW у његовој анализи и креирању 

политике. 

Информације о позиву доступне су 

путем линка: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/calls-expression-

interest/deadline-20221010-call-

expression-interest-expert-economic-

advice-dg-internal-market-industry_en 

Позив остаје отворен до средине 2026. 

године, уз различите циклусе 

евалуације приједлога, што ће 

омогућити састављање растуће листе 

листе кандидата. 

 

 

Размјена студената са 

Универзитетом у Поатјеу 

 

20. октобра 2022. 

Универзитет у Поатјеу огласио је позив 

за размјену наставника у оквиру 

наставка активности Networking in 

education and research, 3. 

Циљ активности је наставак и јачање 

веза између слависта из Босне и 

Херцеговине и Француске, као и јачање 

активности везаних за размјену 

наставника у сарадника у оквиру 

пројекта E+ KA171. 

У оквиру реализације активности, у 

периоду од 13. до 19. новембра ове 

године, биће организована и 

међународна конференција „Slavic 

Studies Today: Liminality and Mediation“. 

Наставници заинтересовани за програм 

могу послати пријаву најкасније до 21. 

10. на имејл адресу 

prodekan.nauka@ff.ues.rs.ba 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/deadline-20221010-call-expression-interest-expert-economic-advice-dg-internal-market-industry_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/deadline-20221010-call-expression-interest-expert-economic-advice-dg-internal-market-industry_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/deadline-20221010-call-expression-interest-expert-economic-advice-dg-internal-market-industry_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/deadline-20221010-call-expression-interest-expert-economic-advice-dg-internal-market-industry_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/calls-expression-interest/deadline-20221010-call-expression-interest-expert-economic-advice-dg-internal-market-industry_en
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/prodekan.nauka@ff.ues.rs.ba
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Научни скуп „Митрополит 

дабробосански Георгије 

Николајевић (1807-1896) и 

његово доба“  

 

20. октобра 2022. 

Митрополија дабробосанска, 

Православни богословски факултет 

„Свети Василије Острошки“ и 

Филозофски факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву организују научни 

скуп „Митрополит дабробосански 

Георгије Николајевић (1807-1896) и 

његово доба“. 

 

Скуп ће се одржати oд 21.10.2022. до 

23.10.2022. године у амфитеатру 

Филозофског факултета Пале. 

 

 

Успостављен дигитални 

репозиторијум докторских 

дисертација на Универзитету у 

Источном Сарајеву 

 

20. октобра 2022. 

На Универзитету у Источном Сарајеву 

успостављен је дигитални 

репозиторијум докторских дисертација 

одбрањених на Универзитету у 

Источном Сарајеву. 

У дигитални репозиторијум уносе се и 

чувају докторске дисертације које су 

одбрањење на Универзитету од ступања 

на правну снагу Правилника о 

дигиталном репозиторијуму докторских 

дисертација одбрањених на 

Универзитету у Источном Сарајеву.  

Дигитални репозиторијум је развијен од 

стране Универзитетског рачунарског 

центра, а доступан је на адреси: 

https://repozitorijum.ues.rs.ba/home 

 

 

 

 

 

Универзитет у Источном 

Сарајеву представиће своју 

издавачку дјелатност на 65. 

Међународном београдском 

сајму књига 

 

20. октобра 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

представиће самостално своју издавачку 

дјелатност на 65. Међународном 

београдском сајму књига који се ове 

године одржава од 23. до 30. октобра 

под слоганом „Повратак написаних“. 

Чланице Универзитета у Источном 

Сарајеву представиће укупно 221 

издање на штанду Универзитета који се 

налази у хали 2, ниво А, број 2216, 

преко пута Представништва Републике 

Српске у Србији. 

У четвртак, 27. октобра, на штанду 

Представништва Републике Српске у 

Србији (хала 2, ниво А) Универзитет у 

Источном Сарајеву одржаће промоцију 

монографије „30 година Универзитета у 

Источном Сарајеву“ и фототипског 

издања часописа „Васељена“. На 

промоцији ће говорити академик  

 

Војислав Максимовић, проф. др Милан 

Кулић, проф. др Драга Мастиловић и 

проф. мр Сандра Ивановић. 

16.30-17 часова промоција монографије 

„30 година Универзитета у Источном 

Сарајеву“ 

17-17.30 часова промоција фототипског 

издања часописа “Васељена“ 

Универзитета у Сарајеву Републике 

Српске/Српском Сарајеву 1995-2002. у 

издању Универзитета у Источном 

Сарајеву и Филозофског факултета Пале 

Међународни београдски сајам књига 

једна је од најстаријих и најважнијих 

књижевних манифестација у региону. 

Његов основни циљ је пружање 

могућности издавачима, ауторима, 

књижарима, библиотекарима, 

дистрибутерима књига, компанијама за 

мултимедију и другим актерима, да 

успоставе контакте, размијене искуства, 

склопе пословне договоре и остваре 

друге видове пословне и културне 

сарадње. Сви издавачи из Србије и 

најугледнији издавачи из региона на 

Сајму представљају своју годишњу 

издавачку продукцију. Земља почасни 

гост 65. Међународног београдског 

сајма је Румунија. 

 

 

 

https://repozitorijum.ues.rs.ba/home
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Конкурс за суфинансирање 

научних публикација у 2022. 

години 

 

25. октобра 2022. 

 

Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике 

Српске објавило је Конкурс за 

суфинансирање научних публикација у 

2022. години. 

Министарство суфинансира сљедеће 

научне публикације: научне 

монографије, научне часописе, 

зборнике. 

Право пријаве на конкурс имају 

научноистраживачке организације и 

научна удружења  који су уписани у 

Регистар научноистраживачких 

организација и научних удружења који 

се води при Министарству и овлашћени 

издавачи научних публикација, по 

одређеном, конкретном захтјеву за 

сваку научну публикацију појединачно.  

Аутори научних монографија пријаве 

требају поднијети преко издавача 

монографије. 

Економски факултет Пале први 

у БиХ добио Тедквал 

сертификат 

  

26. октобра 2022. 

 

На Економском факултету Палe 24. 

октобра одржана је свечаност поводом 

добијања Тедквал /ТеdQual/ 

сертификата за програм “Туризам и 

хотелијерство”, који је додијелила 

Академија Свјетске туристичке 

организације УН, а који представља 

златни стандард у туристичком 

образовању. 

Прву честитку упутио је генерални 

секретар UNWTO-а, Зураб 

Пололикашвили. 

„Желим честитати Универзитету у 

Источном Сарајеву у Босни и 

Херцеговини на овом признању, то је 

изузетно важан корак за подршку 

одрживом туризму и јако смо сретни што 

имамо још једног члана, још један 

Тедквал цертификат у нашој породици. 

Добро дошли у породицу UNWTO–а…“, 

рекао је Пололикашвили. 

Делегација Универзитета у 

Источном Сарајеву посјетила 

Универзитет у Београду 

 

27. октобра 2022. 

 

Делегација Универзитета у Источном 

Сарајеву, предвођена ректором проф. 

др Миланом Кулићем, данас је посјетила 

Универзитет у Београду. 

На састанку одржаном у Ректорату 

Универзитета у Београду делегацију 

нашег универзитета угостио је ректор 

Универзитета у Београду проф. др 

Владан Ђокић. 

 

Једна од тема данашњег састанка била 

је интензивирање сарадње двије 

високообразовне институције, као и 

размјена информација које ће 

допринијети побољшању научнe и 

културнe сарадње. 

На састанку је било ријечи и о 

конкретним правцима будуће сарадње 

на пољу научноистраживачког рада, 

размјени студената и академског 

особља, те заједничком учешћу на 

међународним пројектима. 

Делегацију Универзитета у Источном 

Сарајеву представљали су проректор за 

науку, истраживање и развој проф. др 

Јелена Крунић, проректор за наставу 

проф. др Владимир Владичић, 

проректор за међународну сарадњу и 

осигурање квалитета доц. др Марко 

Гутаљ и предсједник Управног одбора 

Универзитета у Источном Сарајеву 

проф. мр Сандра Ивановић.  
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На Међународном београдском сајму књига 

представљена два издања Универзитета у 

Источном Сарајеву 

28. октобра 2022. 

На 65. Међународном београдском сајму књига 

промовисани су монографија „30 година Универзитета у 

Источном Сарајеву“ и фототипско издање 

универзитетског часописа „Васељена“ који свједоче о 

бурним и тешким временима у којим је Универзитет 

основан и израстао у једну од најважнијих образовних 

институција Републике Српске. 

Издања Универзитета у Источном Сарајеву представили 

су академик Војислав Максимовић, који је и први ректор 

Универзитета у Источном Сарајеву, те у име 

Уређивачког одбора за писање монографије ректор 

проф. др Милан Кулић, декан Филозофског факултета 

проф. др Драга Мастиловић и проф. мр Сандра 

Ивановић. 

На промоцији, уприличеној 27. октобра на штанду 

Представништва Републике Српске у Србији, истакнуто да је 

било потребно много воље, мудрости и рада на ова два 

капитална дјела која представљају драгоцјено насљеђе 

Универзитета. 

Фототипско издање универзитетског часописа „Васељена“ 

ушло је у  ужи избор жирија 65. Међународног београдског 

сајма књига који је разматрао и оцијенио издавачку 

продукцију у категорији за награду „Најбољи издавач из 

дијаспоре у 2022.“ 

Промоцији у Београду је присуствовао и доц. мр Слободан 

Вукићевић са Академије ликовних умјетности Требиње који 

је урадио дизајн оба издања. 
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Потписан споразум о сарадњи 

са Универзитетском 

библиотеком „Светозар 

Марковић“ из Београда

 

28. октобра 2022. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић и 

управник Универзитетске библиотеке 

„Светозар Марковић“ из Београда проф. 

др Александар Јерков потписали су 

споразум о сарадњи. 

Споразум о сарадњи потписан је 27. 

октобра на штанду Универзитета у 

Источном Сарајеву на 65. Међународном 

београдском сајму књига. 

Сарадњом ове двије институције биће 

омогућено да, између осталог, 

остварени научноистраживачки 

резултати на Универзитету у Источном 

Сарајеву постану видљивији како у 

научној заједници Србије тако и на  

 

међународном плану, као и да студенти 

добију ефективан приступ до 

најсавременијих научних извора 

података и база знања. 

Универзитетска библиотека „Светозар 

Марковић“ је централна академска 

библиотечка установа Универзитета у 

Београду и водећа академска 

библиотека у региону. 

Чланице Универзитета у Источном 

Сарајеву на Међународном београдском 

сајму књига, који се ове године одржава 

од 23. до 30. октобра под слоганом 

„Повратак написаних“, представљају 

самостално своју издавачку дјелатност, 

укупно 221 издање. 

 

 

 

 

Нова m:tel учионица на ЕТФ-у 

Источно Сарајево 

 

28. октобра 2022. 

Као компанија која доказано брине о 

заједници у којој послује, те која 

несебично улаже у науку и образовање, 

у циљу омогућавања што бољих услова 

за рад и усавршавање студената, m:tel 

је у овој години донирао средства за 

адаптацију и реновирање учионица 

Електротехниког факултета у Бањалуци 

и Источном Сарајеву. 

Након Бањалуке, у сриједу 26. октобра 

2022. године, директорка компаније 

m:tel Јелена Триван је са деканом ЕТФ 

Источно Сарајево, Божидаром 

Поповићем, уз присуство професора, 

студената, гостију и медија, свечано 

отворила још једну, недавно обновљену 

учионицу на овом факултету. 

„Највише волим да улажем у 

образовање, јер сам некад била 

професорка. Ово је један од мојих 

омиљених пројеката. Помогли смо ЕТФ-у 

Бањалука и ЕТФ-у Источно Сарајево да 

се направе учионице достојне за 

пристојан рад и учење. Следећег месеца 

расписујемо и позив за стипендије, а 

управо студенти са овог факултета су 

наши најчешћи стипендисти, који након 

стипендија и праксе своје каријере 

започињу у m:tel-у као инжењери. Не 

позивамо вас на лоше, позивамо вас на 

један од најбољих послова и дајемо вам 

мотивацију да будете добри и успешни у 

свему, ми вас чекамо”, поручила је 

присутним студентима генерална 

директорка m:tel-а, Јелена Триван. 

Божидар Поповић, декан ове 

високошколске установе, са којом 

компанија m:tel његује дугогодишњу 

успјешну сарадњу изразио је 

задовољство што се традиционално 

пријатељство и дугогодишња сарадња 

између компаније m:tel и ЕТФ-а Источно 

Сарајево наставља и сваке године све 

више развија. 
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Одржан Први студентски 

конгрес биомедицинских наука 

Републике Српске 

1. новембра 2022.  

Први студентски конгрес 

биомедицинских наука Републике 

Српске одржан је oд 28. до 30. октобра у 

комплексу „Етно село Станишићи“ у 

Бијељини. 

Конгрес је реализовао Студентски савез 

Медицинског факултета Фоча, а окупио 

је студенте медицинских и 

стоматолошких факултета са подручја 

Босне и Херцеговине и Србије. 

Студенти су имали прилику да похађају 

бројна предавања и радионице 

еминентних европских и свјетских 

стручњака. 

Предсједник Научног одбора Конгреса 

био је професор доктор Синиша Ристић, 

а оганизатори су посебну захвалност 

изразили бројним коорганизаторима, 

као и директорима здравствених 

установа Републике Српске. 

 

 

Oбиљежeни крсна слава и Дан 
Правног факултета 

1. новембра 2022. 

Правни факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву је 31. октобра 

обиљежио крсну славу Светог Петра 

Цетињског и Дан Факултета и том 

приликом је промовисано шест 

магистара и мастера права и 42 

дипломирана правника. 

Крсна слава и Дан Факултета били су 

прилика да Правни факултет пошаље 

поруку о томе како треба мијењати 

начин рада, те промијенити приступ 

студентима, будући да факултети морају 

имати и васпитну функцију. То посебно 

важи за Правни факултет, који мора да 

усади својим студентима вриједности 

правде и правичности, као и да их учи 

да буду истински интелектуалци, са 

развијеном критичком свијешћу и 

настојањима да учествују у обликовању 

правног система и јавног мњења у 

складу са самостално обликованим 

схватањима. 

 

Конкурс за суфинансирање 32 

студената трећег циклуса 

академских студија при изради 

завршних радова, односно 

докторских дисертација у 2022. 

години 

 

4. новембра 2022. 

Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике 

Српске, у оквиру Програма 

оспособљавања младих за научни и 

истраживачки рад, отворило је конурс 

за суфинансирање студената трећег 

циклуса академских студија при изради 

завршних радова (докторске 

дисертације). 

Министарство ће у 2022. години 

суфинансирати 32 студената трећег 

циклуса академских студија при изради 

докторских дисертација по научним 

областима. 

 

 

 

На Правном факултету одржан 

највећи научни скуп у области 

права на простору бивше 

Југославије

 

9. новембра 2022. 

У суботу, 5. новембра 2022. године, на 

Правном факултету одржан је 11. 

Научни скуп поводом Дана Правног 

факултета, на општу тему „Право 

између стварања и тумачења“.  

На скупу је учествовало 177 аутора и 

коаутора са четири континента из 20 

држава (Русија, Грчка, Италија, 

Мађарска, Шпанија, Француска, 

Уједињено Краљевство, Бугарска, 

Румунија, Белгија, Финска, Мексико, 

Колумбија, Перу, Србија, Сјеверна 

Македонија, Хрватска, Словенија, Црна 

Гора и БиХ са ауторима из Републике 

Српске и Федерације БиХ) који су 

саопштили 151 реферат на српском, 

руском, енглеском, италијанском, 

односно матерњим језицима учесника. 
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Расписан конкурс за 

суфинансирање програма и 

пројеката студентских 

организација високошколских 

установа у Републици Српкој 

за 2022. годину 

14. новембра 2022. 

 

Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике 

Српске објавило је 11. новембра  

Конкурс за суфинансирање програма и 

пројеката студентских организација 

високошколских установа у Републици 

Српској за 2022. годину. 

Према овом конкурсу Министарство ће, 

између осталог, суфинансирати 

студентско организовање, међународну 

сарадњу, организацију међународних  

студентских скупова и сусрета, стручне 

програме, трибине и предавања као и 

научно-стручне радове, спортске и 

културне активности и едукације, 

студентске медије и остале пројекте који 

доприносе унапређењу студентског рада 

и организовања. 

Еразмус+ инфо дан 17-18. 

новембар 2022. 

 

16. новембра 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавјештавамо Вас да ће се у периоду 

17-18. новембра 2022. године, онлајн 

путем Зум-а, одржати „Еразмус+ инфо 

дан у Босни и Херцеговини: Могућности 

програма Еразмус+ у областима високог 

образовања, стручног образовања, 

младих и спорта“. 

Сврха догађаја је промоција Еразмус+ 

могућности у областима високог 

образовања, стручног образовања и 

обуке, младих и спорта отворених за 

институције из Босне и Херцеговине. 

 

 

 

 

 

 

 

Обједињена ранг листа 

изабраних кандидата за 

чланове Студентског 

парламента Универзитета у 

Источном Сарајеву

 

16. новембра 2022. 

 

Централна изборна комисија за 

спровођење избора чланова Студентског 

праламента Универзитета у Источном 

Сарајеву и за спровођење избора за 

чланове научно-наставног вијећа 

факултет/умјетничко научно-наставног 

вијећа академија из реда студената 

одговарајућег факултета/академије 

Универзитета у Источном сарајеву 

објавила је 16.11.2022. годину 

Обједињену ранг листу изабраних 

кандидата за чланове Студентског 

парламента Универзитета у Источном 

Сарајеву.   

Обједињена ранг листа изабраних 

кандидата за чланове СПУИС 

Датум и вријеме објаве: 16.11.2022. 

године у 15:50 часова. 

 

 

 

Економски факултет Брчко 

обиљежио 46 година 

постојања

 

17. новембра 2022.  

 

Свечаном академијом поводом Дана 

Економског факултета Брчко, 11. 

новембра, обиљежено је 61 година 

Више економско-комерцијалне школе,  

46 година Факултета и 25 година рада 

Факултета у саставу Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић рекао је 

да је Економски факултет од стратешког 

значаја за Универзитет у Источном 

Сарајеву, у чијем саставу дјелује већ 25 

година. 

Ректор Кулић истакао је да је изузетно 

задовољан радом Факултета на којем је 

у протеклом периоду студирало преко 

10 хиљада студената и диполомирало 

око 2300 студента, те подржао идеју 

изградње студентског дома у Брчком. 

Декан Факултета проф. др Лазар 

Радовановић истакао је да су име и 

традиција двије кључне компаративне 

предности значајне за садашњост и 

будућност Факултета. 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/11/Objedinjena-rang-lista-izabranih-kandidata-za-clanove-SPUIS.pdf
https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/11/Objedinjena-rang-lista-izabranih-kandidata-za-clanove-SPUIS.pdf
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Представљање Универзитета у 
Источном Сарајеву на 
Регионалном виртуелном сајму 
образовања „На који ћеш 
факс?“ 

 

22. новембра 2022. 

Четврти циклус Регионалног виртуелног 

сајма образовања под називом „На који 

ћеш факс“ на коме се представља и ове 

године Универзитет у Источном Сарајеву 

свечано је отворен 17. новембра. 

Сајму је могуће приступити путем 

сљедећег линка: 

https://nakojicesfaks.com/ 

Регионални виртуелни сајам образовања 

“На који ћеш факс?“ на једном мјесту 

окупља високошколске установе из 

земаља региона (Србија, Словенија, 

Хрватска, Босна и Херцеговина, 

Сјеверна Македонија и Црна Гора), као и 

компаније из региона. 

 

 

 

Успјешно одржана шеста 

конференција „Примијењене 

технологије у машинском 

инжењерству – Комета 2022“ 

 

22. новембра 2022. 

Шеста конференција „Примијењене 

технологије у машинском инжењерству 

– Комета 2022“, која је окупила домаће 

и стручњаке из иностранства из широког 

подручја машинског инжењерства, 

одржана је на Јахорини у периоду од  

17. до 19. новембра у организацији 

Машинског факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

Декан Машинског факултета проф. др 

Милија Краишник рекао је како је 

конференција организована у седам 

секција те да је било пријављено 120 

радова, од којих је за објаву у зборнику 

одабран 101 рад и 4 пленарна излагања 

еминентних професора из Словеније, 

Хрватске, Србије и Грчке. 

 

  

Обиљежен Дан Економског 

факултета Пале 

 

25. новембра 2022. 

Економски факултет Пале обиљежио је 

24. новембра 70 година постојања и 29 

година рада у Републици Српској 

промоцијом 45 дипломираних 

економиста и 7 мастера економије. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић истакао 

да је да Економски факултет важан члан 

Универзитета. 

„Сама традиција рада Факултета 

довољно говори да је то установа са 

коријенима. На овом факултету се 

школује изузетно квалитетан кадар, а 

неки су постали важне личности 

друштвене, политичке и пословне 

заједнице у Републици Српској“, рекао 

је ректор Кулић. 

 

Промовисана књига „Изазови 
интегрисања родне 
равноправности у 
универзитетској заједници: 
Против родно заснованог 
насиља“ 

 

25. новембра 2022. 

На Правном факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву 24. новембра 

промовисана је књига „Изазови 

интегрисања родне равноправности у 

универзитетској заједници: Против 

родно заснованог насиља“ у оквиру 

пројекта „University gender 

mainstreaming –UNIGEM“, чији је један 

од учесника Универзитет у Источном 

Сарајеву. 

Књигу су промовисали проф. др Бранка 

Ковачевић, проф. др Јелена Крунић и 

доц. др Марко Гутаљ, а о значају родне 

равноправности је говорио и декан 

Правног факултета проф. др Горан 

Марковић. 

https://nakojicesfaks.com/
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Амбасадор Грчке у БиХ 
посјетио Музичку академију

 

25. новембра 2022. 

Амбасадор Грчке у Босни и Херцеговини 

Њ.Е. Димитриос Папандреу са 

сарадницима посјетио је Музичку 

академију Универзитета у Источном 

Сарајеву гдје је са деканом проф. мр 

Мајом Жужом разговарао о 

могућностима унапређења и 

интензивирања међууниверзитетске 

сарадње када су у питању умјетничке 

академије, као и о сарадњи Музичке 

академије са Амбасадом Грчке у БиХ у 

организацији различитих умјетничких 

програма са циљем промовисања грчке 

и српске културе. 

Састанку су присуствовали руководилац 

Центра за хеленске студије на 

Филозофском факултету Универзитета у 

Источном Сарајеву доц. др Владан 

Бартула, који је и званични представник 

Хеленске фондације за културу у БиХ, 

проректор за међународну сарадњу и 

осигурање квалитета Универзитета у 

Источном Сарајеву, доц. др Марко Гутаљ 

и проф. мр Сандра Ивановић. 

 

На Филозофском факултету 
одржан Међународни 
образовни форум „Руски језик 
и евроазијски вектор у развоју 
образовања, науке и културе“

 

28. новембра 2022. 

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Њ.Е. 

Игор Калабухов данас је на 

Филозофском факултету отворио 

Међународни образовни форум „Руски 

језик и евроазијски вектор у развоју 

образовања, науке и културе“ који су 

организовали Универзитет у Источном 

Сарајеву и Државни универзитет 

„Лобачевски“ у Нижњем Новгороду из 

Руске Федерације. 

Амбасадор Калабухов је истакао да је 

организовање Форума још један 

заједнички корак у развоју односа и 

доказ да постоје везе између установа и 

младих људи из Републике Српске и 

Русије у сфери образовања, што сматра 

нарочито важним. 

Он је изразио задовољство што је руски 

језик све више присутан на 

универзитетима у Српској. 

 

Универзитет у Источном 
Сарајеву и Матична 
библиотека организовали 
„Сусрет с писцима“

 

29. новембра 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву и 

Матична библиотека Источно Сарајево 

организовали су „Сусрет са писцима“ 

гдје је издавачку дјелатност представио 

познати савремени руски писац Николај 

Свечин и српски писац Жељко Пржуљ 

који је добитник награде Централне 

градске јавне библиотеке Санкт 

Петербурга „Мајаковски“ 2020. године за 

историјски роман „Сами на свијету“. 

Овај догађај одржан је 28. новембра у 

Матичној библиотеци, а у оквиру 

Међународног образовног форума 

„Руски језик и евроазијски вектор у 

развоју образовања, науке и културе“. 

Основна тема сусрета писаца била је 

представљање и популаризација жанра 

историјског криминалистичког романа у 

различитим интерпретацијама и 

историјским оквирима. 

 

Медицински факултет 

промовисао младе љекаре

 

30. новембра 2022. 

Медицински факултет Универзитета у 

Источном Сарајеву 26. децембра 

промовисао је 133 млада љекара, који 

су диплому овог факултета стекли у 

2021. години. 

На свечаности у Градском позоришту у 

Фочи, након полагања Хипократове и 

заклетве сестринства, уручене су 

дипломе за 67 доктора медицине, 28 

доктора стоматологије, 18 

дипломираних медицинара здравствене 

његе, 17 професора специјалне 

едукације и рехабилитације, једног 

мастера звствене његе и два мастера 

здравствене едукације и 

рехабилитације. 

Студент генерације је Оливера 

Драшковић из Источног Сарајева, са 

одсјека медицине, која је имала 

просјечну оцјену 9,74. 

Занимљиво је да је у исто вријеме 

факултет завршила и њена сестра 

близнакиња Кристина, која је имала 

готово идентичан просјек, тек незнатно 

мањи од ње. 
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Потписан Споразум о 
разумијевању и заједничком 
раду на унапређењу услова 
студирања студената с 
инвалидитетом 

 

1. децембра 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву 

потписао је Споразум о разумијевању и 

заједничком раду на унапређењу услова 

студирања студената с инвалидитетом с 

Универзитетом у Бањој Луци, 

Универзитетом у Сарајеву, 

Свеучилиштем у Мостару, 

Универзитетом у Београду и 

Универзитетом у Новом Саду. 

Споразумне стране изразиле су 

спремност да заједничким снагама 

доприносе унапређењу услова 

студирања студената с инвалидитетом с 

циљем повећања броја 

високообразованих особа с 

инвалидитетом. Сарадња ће се одвијати 

кроз активности као што су развијање 

регионалне мреже за подршку 

студентима с инвалидитетом, размјену 

искустава и примјера добре праксе, 

осмишљавање и остваривање 

заједничких пројектних активности, те 

осигуравање услова за размјену 

студената.  

 

Прва кластерска акредитација 
студијских програма 

 

1. децембра 2022. 

На Универзитету у Источном Сарајеву од 

28. до 30. новембра обављена је посјета 

Комисије стручњака у склопу поступка 

кластерске акредитације 12 студијских 

програма из области инжењерства и 

технологије. Ријеч је о првом поступку 

акредитације студијских програма по 

моделу кластерске акредитације који се 

изводи у Републици Српској, али и у 

Босни и Херцеговини. 

Трошкове поступка акредитације 

сносила је Агенција за високо 

образовање Републике Српске, у складу 

са чланом 41. Закона о обезбјеђењу 

квалитета у високом образовању 

Републике Српске којим је предвиђено 

да се средствима из буџете Републике 

финансирају поступци акредитације 

јавних високошколских установа и 

студијских програма високошколских 

установа. 

 

 

Обиљежен Дан 
Пољопривредног факултета 

 

1. децембра 2022. 

Поводом обиљежавања 82 године 

постојања Пољопривредног факултета и 

28 година рада у оквиру Универзитета у 

Источном Сарајеву, на свечаној 

академији одржана je промоција шест 

мастера пољопривреде, једног мастера 

шумарства, 29 дипломираних инжењера 

пољопривреде  и 27 дипломираних 

инжењера шумарства. 

Декан проф. др Весна Милић подсјетила 

је да је Пољопривредни факултет почео 

са радом 1940. године у Сарајеву, а да 

је 1. децембра 1994. године наставио 

рад у оквиру Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић 

подсјетио је на специфичност 

Пољопривредног факултета који 

функционише на четири локације – у 

Источном Сарајеву, Бијељини, 

Власеници, а од ове године и у 

Требињу. 

 

 

Центар за подршку студентима 

са инвалидитетом Универзитет 

у Источном Сарајев 

 

2. децембра 2022. 

Међународни дан особа са 

инвалидитетом oбиљежава се сваке 

године са циљем постизања пуног 

уживања људских права и учешћа особа 

са инвалидитетом у друштву, промоције 

разумијевања инвалидитета и 

мобилизацији подршке достојанству, 

правима и благостању особа са 

инвалидитетом. 

Такође, обиљежавањем овог датума 

настоји се повећати свијест о важности 

сваког појединца и његовог доприноса 

отварању врата особама са 

инвалидитетом у свим аспектима 

политичког, социјалног, економског и 

културног живота. 

Пригрлимо наше различитости! 
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Одржан састанак мандатара 

Вишковића са ректорима два 

јавна универзитета у 

Републици Српској 

 

2. децембра 2022. 

У оквиру консултација за састав нове 

владе Републике Српске, мандатар 

Радован Вишковић разговарао је у 

Бањој Луци са ректорима Универзитета 

у Источном Сарајеву проф. др Миланом 

Кулићем и Универзитета у Бањој Луци 

проф. др Радославом Гајанином. 

Током консултација, мандатар Вишковић 

најавио је да ће будућа Влада наставити 

са реформом система високог 

образовања и мјерама за даљу 

модернизацију оба јавна универзитета, 

укључујући и интензивна улагања у 

инфраструктуру и низ мјера за 

унапређење студентског стандарда. 

Мандатар Вишковић истакао је да се, у 

оквиру Универзитета у Источном 

Сарајеву, изводе 20 милиона КМ 

вриједни  пројекти изградње објеката 

Ректората, Музичке академије, 

студентског дома и Факултета физичке 

културе. 

 

Плакета Центру за подршку 

студентима са инвалидитетом 

Универзитета у Источном 

Сарајеву 

 

5. децембра 2022. 

На Свеучилишту у Мостару 2. децембра 

обиљежено је десет година постојања 

Канцеларије за студенте са 

инвалидитетом и тим поводом је Центру 

за подршку студентима са 

инвалидитетом Универзитета у 

Источном Сарајеву додијељена Плакета 

за сарадњу и изузетан допринос развоју 

Уреда за студенте с инвалидитетом 

Свеучилишта у Мостару. 

На обиљежавање овог јубилеја позвани 

су представници Центра за подршку 

студентима са инвалидитетом 

Универзитета у Источном Сарајеву, а 

уводне говоре одржали су ректор 

Свеучилишта  у Мостару проф. др Зоран 

Томић и шеф Канцеларије за студенте 

са инвалидитетом Маријан Тустоња. 

 

 

 

 

Конкурс за суфинансирање 
програма инфраструктуре и 
набавку опреме неопходне за 
научно-истраживачки рад у 
2022. години 

 

5. децембра 2022. 

Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво расписало је 

„Конкурс за суфинансирање програма 

инфраструктуре и набавку опреме 

неопходне за научно-истраживачки рад 

у 2022. години“. 

У складу са финансијским планом рада 

Министарства за 2022. годину, средства 

за суфинансирање Програма 

унапређења инфраструктуре и набавку 

опреме неопходне за 

научноистраживачки рад износе 

80.000,00 КМ. 

Рок за подношење пријава на Конкурс је 

15.12.2022. године. 

Укупна средства за ову намјену износе 

70.000,00 KM. 

 

 

Конкурс за прибављање 
рукописа уџбеника за основну 
школу и средње школе 

 

5. децембра 2022. 

ЈП „Завод за уџбенике и наставна 

средства“ а.д. Источно Ново Сарајево 

28.11.2022. године расписало је Конкурс 

за прибављање рукописа уџбеника за 

основну школу и средње школе. 

Конкурсом се позивају аутори да 

доставе рукописе уџбеника према 

наставним предметима, врстама 

уџбеника и разредима. 

Рок за достављање рукописа је 3.3.2023. 

године. 

Више информација о посебним и општим 
условима налази се у документу. 

 

 

 

 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/12/Konkurs-za-udzbenike-pdf.pdf
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Предстaвници Универзитетске 
библиотеке „Светозар 
Марковић“ из Београда 
посјетили Универзитет у 
Источном Сарајеву 

7. децембра 2022. 

 

Управник Универзитетске библиотеке 

„Светозар Марковић“ из Београда проф. 

др Александар Јерков са сарадницима 

посјетио је у понедјељак, 5. децембра, 

Универзитет у Источном Сарајеву гдје је 

са ректором проф. др Миланом Кулићем 

и ректорским тимом разговарао о 

могућностима проширења сарадње на 

заједничким пројектима. 

На састанку у Ректорату било је ријечи о 

примјерима добре праксе у 

библиотечкој дјелатности, са акцентом 

на савремени приступ библиотекарству, 

е-науци и отвореном приступу науци. 

Представници Универзитетске 

библиотеке „Светозар Марковић“ 

изразили су спремност за најширу 

сарадњу у смјеру јачања капацитета 

Универзитетске библиотеке 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Elettra Sincrotrone Trieste: 
Позив за истраживаче 
Западног Балкана 

 

9. децембра 2022. 

 

Elettra Sincrotrone Trieste, међународни 

мултидисциплинарни истраживачки 

центар, објавио је пилот позив за 

истраживаче са Западног Балкана. 

Циљ овог позива је обука младих и 

перспективних истраживача са Западног 

Балкана у коришћењу најразвијенијих 

техника карактеризације материјала 

које користе синхротронско зрачење и 

тиме допринесу развоју заједнице 

корисника на Западном Балкану. 

Позив је отворен за држављане свих 

земаља Западног Балкана, који имају 

докторат из физике, хемије и сродних 

дисциплина, доказано искуство у 

експерименталним истраживањима и 

одговарајуће објављене радове. 

Рок за пријаву је 15.01.2023. године, а 

више информација и пријавни формулар 

су доступни на линку: 

https://www.elettra.eu/about/careers.html

?id=2821 

 

Horizon Europe инфо дани 

 

2. децембра 2022. 

 

Европска комисија у оквиру програма 

„Horizon Europe“ у наредном периоду 

организује онлајн инфо дане гдје 

потенцијални апликанти из области 

иновација и истраживања имају прилику 

да добију информације и поставе 

питања о главним инструментима 

финансирања и процесима програма. 

Тематски инфо дани ће се одржати како 

слиједи: 

Кластер 1, Здравље – 19.01.2023. 

године; 

Кластер 2, Култура, креативност и 

инклузивно друштво – 17.01.2023. 

године; 

Кластер 4, Дигитални сектор, индустрија 

и свемир – 12-14.12.2022. године; 

Кластер 5, Клима, енергија и мобилност 

– 15-16.12.2022. године; 

Кластер 6, Храна, биоекономија, 

природни ресурси, пољопривреда и 

околиш – 13-14.12.2022. године. 

 

Стипендије Best of South-East 

за академску 2023/24. годину

 

12. децембра 2022. 

 

 

Универзитет у Грацу нуди стипендије 

Best of South-East за академску 2023/24. 

годину и то за студенте права и 

економије. 

Рок за пријаву студената за стипендије 

Best of South-East 2023/24. продужен је 

до 26. јануара 2023. године. 

Више информација о условима и начину 

пријаве можете преузети путем линка: 

https://international.uni-

graz.at/en/incoming-exchange/best-of-

south-east/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elettra.eu/about/careers.html?id=2821
https://www.elettra.eu/about/careers.html?id=2821
https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/best-of-south-east/
https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/best-of-south-east/
https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/best-of-south-east/
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Одржан Међународни 

научни/знанствени скуп 

„Образовање приступачно 

свима“ 

 

13. децембра 2022. 

 

 

Међународни научни/знанствени скуп 

„Образовање приступачно свима“ 

одржан је 10. децембра 2022. године у 

просторијама Филозофског факултета 

Универзитета у Сарајеву. 

Скуп је резултат заједничког, 

партнерског рада пет универзитета 

потписника Споразума о разумијевању и 

заједничком раду на унапређењу услова 

студирања студената с инвалидитетом: 

Универзитет у Источном Сарајеву, 

Универзитет у Сарајеву, Универзитет у 

Бањој Луци, Универзитет у Мостару, 

Универзитет у Београду и Универзитет у 

Новом Саду. 

Испред Универзитета у Источном 

Сарајеву учешће су узели проф. др 

Биљана Сладоје Бошњак, виши аистент 

ма. Соња Каурин, Јована Ћорић као 

модератор, Ана Котур Еркић и Саво 

Симић као излагачи. 

У Требињу отворена изложба 
“Паралелни свјетови” 
студената ликовних академија 
из Требиња, Широког Бријега и 
Сарајева 

 

13. децембра 2022. 

 

У галерији Академије ликовних 

умјетности у Требињу 12. децембра 

отворена је изложба фотографија 

„Паралелни свјетови“, гдје је 12 

студената ликовних академија из 

Требиња, Широког Бријега и Сарајева 

кроз више фотографија, рађених у 

различитим техникама, показало своје 

виђење те теме. 

Студенти су кроз своје радове, заправо, 

приказали како доживљавају БиХ и 

њено друштвo у односу на развијеније 

европске земље у које млади најчешће 

одлазе или их узимају као репер 

демократских вриједности. 

Младе умјетнице и умјетници настојали 

су да покажу личне доживљаје своје 

земље и кроз умјетност испоље оно што 

им смета, али и оно што их очарава у 

њиховом окружењу. 

Аутори су имали потпуно другачије 

приступе теми „Паралелни свјетови“, од 

критике немара према очувању животне 

средине, инспирације трудом и 

напорима које људи улажу да зараде 

новац, опчињености природним 

љепотама напуштених сеоских имања у 

различитим крајевима БиХ, и то су, 

свако на себи својствен начин, 

преточили у различите колаже 

фотографија. 

 

 

 

Студентским радовима задовољан је и 

виши асистент на Академији ликовних 

умјетности Требиње Универзитета у 

Источном Сарајеву Игор Дутина. 

“Свако је показао потпуно другачији 

приступ и нису сви били баш потпуно 

критични или самокритични према 

друштву у коме живимо, што је јако 

добро”, навео је Дутина и нагласио да 

су у овом пројекту са требињске 

Академије учествовале искључиво 

студенткиње. 

 

На Музичкој академији свечано 
отворена манифестација „Дани 
Војина Комадине“ 

 

16. децембра 2022. 

 

Манифестација „Дани Војина Комадине“ 

свечано је отворена 15. децембра 

извођењем дјела композитора Музичке 

академије Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

Концерт је одржан у концертној сали 

Музичке академије у присуству 

представника Универзитета, Града, 

студента, те других бројних угледних 

гостију. 

Шеста по реду манифестација „Дани 

Војина Комадине“ организована је у част 

оснивача и првог декана Музичке 

академије, академика Војина Комадине 

и традиционално има умјетнички и 

научни сегмент. 
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Одржан Новогодишњи концерт 
студената Музичке академије

 

22. децембра 2022. 

Студенти Музичке академије 

Универзитета у Источном Сарајеву 21. 

децембра одржали су традиционални 

Новогодишњи концерт. 

Студенти свих смјерова у различитим 

саставима – од солиста до великих 

камерних састава извели су 18 тачака у 

концертној сали Музичке академије. 

 

На програму су била дјела Моцарта, 

Сверингена, Чајковског, Вивалдија, 

Рахмањина, Пучинија, Вареза, Зубицког, 

Комадине… 

 

Ректор Кулић уприличио 
новогодишњи пријем за 
новинаре 

 

28. децембра 2022. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић, заједно 

са сарадницима, организовао је 

новогодишњи пријем за новинаре и том 

приликом се представницима медијских 

кућа захвалио на успјешној сарадњи и 

на професионалном и коректном 

извјештавању о свим дешавањима која 

се тичу Универзитета. 

Ректор Кулић представио је досадашњи 

рад руководства Универзитета, 

наставника и сарадника, студената, те 

предочио планове за будући период. 

Уз жеље да наредна година свима 

донесе добро здравље, професионални 

и породични успјех, ректор Кулић се 

захвалио медијима, наставницима и 

сарадницима, стручним службама, 

студентима, истичући да сви имају 

заједнички циљ – јачање Универзитета 

у Источном Сарајеву. 

 

Министар Будимир посјетио 
Универзитет у Источном 
Сарајеву 

 

29. децембра 2022. 

Министар за научнотехнолошки развој, 

високо образовање и информационо 

друштво Републике Српске доц. др 

Жељко Будимир боравио је у првој 

радној посјети Универзитету у Источном 

Сарајеву након што је преузео дужност 

на овој функцији. 

Након састанка са ректором 

Универзитета проф. др Миланом 

Кулићом и сарадницима, министар 

Будимир истакао је да је Универзитет у 

Источном Сарајеву стасавао са 

Републиком Српском, те да је поносан 

на резултате који је овај универзитет 

постигао у 30 година рада и постојања. 

„Колеге су у 30 година у врло 

специфичним околностима водиле борбу 

да би наставни процес трајао, да би у 

овако разуђеном облику функционисања 

допринијели томе да студенти ни у 

једном тренутку не осјете да овај 

Универзитет није класичан кампуски тип 

универзитета гдје се сви студенти 

налазе на једном мјесту или у једном 

граду“, рекао је министар Будимир. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић рекао је 

да је Влада Републике Српске испунила 

захтјеве јавних универзитета да ресорни 

министар буде везан за високошколско 

образовање. 

 

Ректор је навео и да је министра 

упознао о инвестицијама на 

Универзитету у Источном Сарајеву, као 

и о пројектима који се тренутно 

спроводе на овом универзитету, а које 

финансира Влада Републике Српске. 
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Студентима и запосленима на Универзитету у Источном Сарајеву, као и грађанима Републике Српске, у име Универзитета у Источном 

Сарајеву и у своје лично име упућујем искренe честитке поводом наступајућих новогодишњих и божићних празника. 

Празничне дане проведите са најближима у миру и љубави! 

Ректор Универзитета у Источном Сарајеву 

                     Проф. др Милан Кулић 
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