
   
Број: 01-489/09  
Дана, 06.02.2009.године 

К О Н К У Р С 
 
I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: 
 
На АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ 
     За ужу научну област: 

1.Историја и теорија музичке умјетности (Музичка теорија) - 1 извршилац 
2. Историја и теорија ликовних умјетности - 1 извршилац 
 
За ужу умјетничку област: 
1.  Репродукција музике ( за наставни предмет: Клавир- упоредни клавир) - 2 извршиоца 
2.  Репродукција музике  (за наставни предмет: Методика виолончела) - 1 извршилац 
3.  Глума – 1 извршилац 
4.  Сликарство (за наставне предмете: Цртање 1,2,5,6; Цртање и сликање 1,2; сликање     
    1,2,3,4,5,6; Сликање - изборни 1,2,3,4,5,6) – 1 извршилац 

 
На АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, за ужу научну област: 

1. Историја и теорија архитектуре и заштита градитељског насљеђа – 1 извршилац 
 
II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА: 
 
На АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ 
     За ужу научну област: 

1.Историја и теорија музичке умјетности (Музичка теорија) - 1 извршилац 
 
За ужу умјетничку област: 
 1. Репродукција музике (за наставне предмете: Флаута и Методика флауте) - 1 извршилац 
 2. Сликарство (за наставне предмете: Цртање 1, 2, 5, 6; Цртање и сликање 1, 2; сликање 1, 2, 3,  
      4, 5, 6; Сликање - изборни 1, 2, 3, 4, 5, 6) - 1 извршилац 

 
На АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, за ужу научну област: 

1. Историја и теорија архитектуре и заштита градитељског насљеђа – 2 извршиоца 
 

Избор у звање наставника и сарадника прописано је одредбама члана 78. и 91. Закона о 
високом образовању Републике Српске. 
За избор академског особља у научно-наставна звања на уже научне области потребно је доставити 
сљедећу документацију: 
Под римским бројем I: 
- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за 

коју се врши избор, 
- извод из матичне књиге рођених,  
- 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 74. 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 или о завршеној ВСС из 

научне 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 74. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега 
наведеног у библиографији, 
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- извод из матичне књиге рођених. 
Услови конкурса за Академију умјетности: 
1. ЗА НАУЧНУ ОБЛАСТ 
За научну област потребно је доставити сљедећу документацију:- овјерену фотокопију дипломе о 
завршеном универзитетском степену, односно научном степену доктора наука из уже научне 
области за коју се врши избор,  извод из матичне књиге рођених,  биографију и библиографију, као 
и доказе о о испуњености услова за избор у звање  за које се бира у складу са чланом 74. односно 
75. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији, доказ 
о претходном педагошком искуству (избору у звање ако је раније биран) 
 
2. ЗА УМЈЕТНИЧКУ ОБЛАСТ 
За умјетничку област потребно је доставити сљедећу документацију: овјерену фотокопију дипломе 
о завршеном универзитетском степену, извод из матичне књиге рођених, биографију и 
библиографију, као и доказе о о испуњености услова за избор у звање за које се бира у складу са 
чланом 74. односно 75. Закона о високом образовању, доказ о претходном педагошком искуству 
(избору у звање ако је раније биран) 
Посебни услов за ужу умјетничку област Сликарство: мапа цртежа малог, средњег или великог 
формата (до100 х 70 цм) минимум десет цртежа и минимум шест радова из области умјетничког 
дјеловања аутора. 
 
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: АКАДЕМИЈА 
УМЈЕТНОСТИ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, АРХИТЕКТОНСКО-
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука. 

 
      Р Е К Т О Р           
                

                   Проф. др Станко Станић 


