
 
 

 

 
Број: 01/04-2.811/18 
Датум:  20.03.2018.  године 

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  
р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С 

I ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: 
 

Ia За ужу умјетничку област: 
1. Репродукција музике (наставни предмети: Виолина 1-8; Виолина 1-2; Оркестарске 

дионице; Методика 1-4) – 1 извршилац 
 

Iб За уже научне области: 
2. Пословне финансије – 1 извршилац 
3. Очување генетичких ресурса – 2 извршиоца 
4. Заштита животне средине – 1 извршилац 
5. Атомска, молекуларна и хемијска физика (физика атома и молекула, укључујући 

сударе, интеракција са радијацијом, магнетна резонанца, Месбауеров ефекат) – 1 
извршилац 

6. Физика кондензоване материје (укључујући физику чврстог тијела, 
суперпроводивост) – 1 извршилац 

7. Безбједност и заштита – 1 извршилац 
8. Методика разредне наставе (наставни предмети: Ликовна форма; Увод у методику 

наставе ликовне културе; Методика наставе ликовне културе; Ликовна умјетност и 
дјечије стваралаштво) –  1 извршилац 

 
II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА: 
За уже умјетничке области: 

1. Сликарство (наставни предмети: Цртање и сликање 1; Цртање и сликање 2) – 1 
извршилац 

2. Репродукција музике (наставни предмети: Виолина 1-8; Методика виолине 1-4) – 1 
извршилац 

 
За уже научне области: 

3. Хидротехника – 1 извршилац 



 
 

4. Архитектонске технологије – 1 извршилац 
5. Грађевинске конструкције – 1 извршилац 
6. Аутоматика и роботика – 1 извршилац 
7. Електроенергетика – 1 извршилац 
8. Електротехника – 1 извршилац 
9. Менаџмент – 1 извршилац 
10. Предузетничка економија – 1 извршилац 
11. Стоматолошка протетика – 1 извршилац 
12. Цитологија, хистологија и ембриологија – 1 извршилац 
13. Интерна медицина – 2 извршиоца 
14. Фармакологија и токсикологија – 1 извршилац 
15. Хумана генетика – 1 извршилац 
16. Породична медицина – 1 извршилац 
17. Ратарство (њивске културе-житарице, крмне биљке, пашњаци, индустријске 

биљке) – 1 извршилац 
18. Друштвена географија – 1 извршилац 
19. Инжењерска геологија и геофизика – 1 извршилац 
20. Неорганске хемијске технологије – 1 извршилац 
21. Биохемијско инжењерство – 1 извршилац 
22. Специфични језици-француски језик (Савремени француски језик 3; Савремени 

француски језик 4; Савремени француски језик 5; Савремени француски језик 6; 
Савремени француски језик 7; Савремени француски језик 8; Методика наставе 
француског језика 1; Методика наставе француског језика 2; Методика наставе 
француског језика 3; Методика наставе француског језика 4) – 1 извршилац 
 

III ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЈЕШТИНА 
1. Специфични језици –енглески језик (наставни предмети: Енглески језик 1; Енглески 
језик 2; Енглески језик 3; Енглески језик 4) – 1 извршилац 
  

ОПШТИ УСЛОВИ : 
1.1       Општи услови за пријаву на конкурс су сљедећи: 

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;  
- да је старији од осамнаест (18) година;  
- да има општу здравствену способност; 
- да се против кандидата не води кривични поступак. 

 
1.2  Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу документацију, 
као доказ о испуњености општих услова: 

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци); 
- извод из матичне књиге рођених; 
- увјерење о радној способности (увјерење о радној способности достављају кандидати 

који буду изабрани, прије закључења уговора); 
- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест 

мјесеци);  
 



 
 

 1.3 Наведена документа из тачке 1.2 Конкурса не подносе кандидати који су у радном односу 
на Универзитету у Бањој Луци. 
 
 
 ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
2.1  Избор у звање наставника и сарадника и период на који се бира академско особље 

прописани су одредбама чланова од 76-83. Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16). 
 
Кандидати за избор у научно-наставна,  умјетничко/наставна, наставна и сарадничка 
звања,  уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су доставити 
сљедећу документацију: 
 
Под римским бројем Iа: 

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука/магистра 
наука/ мастера из умјетничке области за коју се врши избор, 

- доказ о избору у звање (ако је раније биран), 
- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у 

звање у које се бира у складу са чланом 78. Закона о високом образовању, као и по 
један примјерак свега наведеног у библиографији. 

 
Под римским бројем Iб: 

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне 
области за коју се врши избор, 

- доказ о избору у звање (ако је раније биран), 
- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у 

звање у које се бира у складу са чланом 77. Закона о високом образовању, као и по 
један примјерак свега наведеног у библиографији 

 
Под римским бројем II: 

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра наука, мастера 
или о завршеној ВСС из научне/умјетничке области за коју се врши избор, 

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у 
звање у које се бира у складу са чланом 77. и 78. Закона о високом образовању, као и 
по један примјерак свега наведеног у библиографији. 

 
Под римским бројем III 

- овјерен препис или фотокопију дипломе основних студија или дипломе са другог    
циклуса студија с најмањом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5 на првом и другом циклусу 
студија, 

- објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад. 
 
 
 
 



 
 

НАПОМЕНА:  
- Са изабраним кандидатима закључиће се уговор о раду на одређено радно вријеме, са 
радним временом које је пропорционално њиховом оптерећењу у настави или вјежбама 
сходно са чланом 9., став (8). Правилника о стандардима и нормативима за финансирање 
јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“, број: 84/14 и 
38/17). 
- За радна мјеста за избор наставника под редним бројевима: „2. Пословне финансије“ , „3. 
Очување генетичких ресурса (1извршилац)“, „4. Заштита животне средине“ и „7. 
Безбједност и заштита“  и за избор сарадника под редним бројем „13. Интерна медицина 
(2 извршиоца)“ са изабраним кандидатима закључиће се уговор о допунском раду. 

 
  Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу за радна мјеста:  

 
ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: 

- Под редним бројем 1. АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројем 2. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 Бања 
Лука 

- Под редним бројем 3, ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројевима  4., 5.  и 6. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, 
Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројем 7. ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЈЕДНОСНИХ НАУКА, Булевар војводе 
Живојина Мишића 10A, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројем 8. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука 

 
ЗА ИЗБОР САРАДНИКА: 
 

- Под редним бројевима 1. и 2. АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - 
булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројем 3., 4. и 5. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКОМ 
ФАКУЛТЕТУ, Булевар војводе Степе Степановића 77, 78 000  Бања Лука 

- Под редним бројевима 6., 7.и 8. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Патре 5, 78000 
Бања Лука 

- Под редним бројевима 9. и 10. ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 4, 78 000 
Бања Лука 

- Под редним бројевима 11., 12., 13., 14., 15. и 16. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве 
Мркаља 14, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројем 17. ПОЉОПРИВРЕДНОМ ФАКУЛТЕТУ Универзитетски град - 
булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројем 18,  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ, Младена 
Стојановића 2, 78 000 Бања Лука 



 
 

- Под редним бројем 19, РУДАРСКОМ ФАКУЛТЕТУ; Саве Ковачевића бб, 79101 
Приједор 

- Под редним бројевима 20, и 21. ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ;  Булевар војводе 
Степе Степановића 73, 78 000 Бања Лука 

- Под редним бројем 22. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука 

 
 
ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И ВЈЕШТИНА: 

- Под редним бројем 1. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град - булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука 
 

 
 
                                                                                                                В. Д. РЕКТОРА  
 

                                                                   Проф. др Радослав Гајанин


