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УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА 

Павловића пут бб- 76 311 Дворови/Бијељина 

СЕНАТ 

Рег. уложак бр. 59-05-0016-10, МБ 11066283, Окружни привредни суд у Бијељини, шифра претежне дјелатности: 

85.42; ЈИБ:4403180380002; Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, број рачуна: 1610250028490014; 

Телефон број: +387 55 350-150, 351-101; info@ubn.rs.ba, www.ubn.rs.ba 

Број: 02-182/22 

Бијељина, 25.05.2022. год. 

На основу члана 91. став 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 67/20), те годишњег Плана избора у звање, Сенат Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, д о н о 

с и: 

О Д Л У К У 

о расписивању конкурса за избор у научно- наставно и сарадничко звање 

 

Члан 1. 

1.Доноси се одлука о расписивању конкурса за избор у научно- наставно звање, и то: 

I ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ СТУДИЈА 

1.За избор за ужу научну област Спoртскe и рехабилитационе нaукe....................................1 извршилац. 

2.Доноси се одлука о расписивању конкурса за избор у сарадничко звање, и то: 

I ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ СТУДИЈА 

1.За избор за ужу научну област Клиничка микробиологија...................................................1 извршилац. 

 

 

Члан 2. 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:  

Кандидати морају да испуњавају минималне услове за избор у научно-наставна звања утврђене 

чланом 77. Закона о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), уколико су бирана у звања и до ступања 

на снагу Правилника о условима за избор у научно-наставна, умјетничко- наставна, наставна и 

сарадничка звања провели су више од једне половине изборног периода. Остали кандидати морају да 

испуњавају минималне услове утврђене чланом 81. Закона о високом образовању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 67/20) и Правилником о условима за избор у научно-

наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања. 

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу: 
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 ДОКУМЕНТА КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ КАО ДОКАЗ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 

1. овјерену копију личне карте или пасоша (за стране држављане) 

2. овјерену копију диплома са три циклуса студија 

3. извод из матичне књиге рођених 

4. увјерење о држављанству 

5. љекарско увјерење 

6. доказ о избору у звање (уколико је раније биран) 

7. 

биографију и библиографију са доказима о публикованим научним радовима, као и доказе о 

испуњености услова за избор у звање  

 

Члан 3. 

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 

разматрање. 

Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу: Универзитет „БИЈЕЉИНА“ 

Бијељина, Павловића пут бб, 76 300 Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина. 

 

Предсједавајућа Сената 

 

__________________________ 

Проф. др Горица Цвијановић  

 

 

 


