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Број: 01/04-2.2082-46-1/12 
Дана:17.09.2012. 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: 
 
За уже научне области: 
 

1. Хирургијa – 2 извршиоца 
2. Интерна медицина – 2 извршиоца 
3. Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, 

батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза) на наставним 
предметима: Физичка хемија; Инструменталне методе – 1 извршилац 

4. Анатомија – 1 извршилац 
5. Кинезиологија у спорту на наставним предметима: Базични спортови; 

Вјежбе обликовања; Теорија и методологија изабраног спорта – атлетика  – 1 
извршилац 

6. Кинезиолошка рекреација и кинeзитерапија на наставним предметима 
Рекреација посебних група; Школска спортска рекреација; Рекреација особа 
треће доби; Рекреативни модели; Рекреација у туризму – 2 извршиоца 

7. Методика разредне наставе на наставном предмету: Методика наставе 
српског језика и књижевности и Теорија и историја књижевности на 
наставном предмету Књижевност за дјецу – 1 извршилац 

 
II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 
 
За уже умјетничке области: 
 

1. Репродукција музике – 1 извршилац 
 
За уже научне области: 
 

2. Рачуноводство и ревизија на наставном предмету Финансијско 
рачуноводство – 1 извршилац 

3. Пословна информатика на наставном предмету Пословна информатика – 2 
извршиоца 
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4. Астрономија (укључујући астрофизику и науку о свемиру) на наставним 
предметима: Основи астрономије; Основи астрофизике – 1 извршилац 

5. Екологија, заштита биодиверзитета на наставним предметима: Општа 
екологија; Основи екологије, Хидроекологија и заштита копнених вода – 1 
извршилац 

6. Зоологија на наставним предметима: Зоологија хордата I; Зоологија хордата 
II; Екологија и разноврсност хордата; Општа зоологија I; Општа зоологија II – 
1 извршилац 

7. Болести зуба – 1 извршилац 
8. Фармакологија и токсикологија – 1 извршилац 
9. Интерна медицина – 1 извршилац 
10. Етика – 1 извршилац 
11. Општа психологија – 1 извршилац 
12. Специфични језици – енглески језик на наставним предметима: Методика 

наставе енглеског језика 1 и 2 – 1 извршилац 
13. Специфични језици – њемачки језик на наставним предметима: 

Морфологија1; Морфологија 2; Методика наставе њемачког језика 2; 
Методика наставе њемачког језика 3; Методика наставе њемачког језика 4 – 1 
извршилац 

14. Специфични језици – њемачки језик на наставним предметима: 
Морфосинтакса њемачког језика; Синтакса њемачког језика; Лексикологија 
њемачког језика; Творба ријечи њемачког језика; Семантика; Текстуална 
лингвистика  - 1 извршилац 

15. Специфични језици – енглески језик на наставним предметима: Савремени 
енглески језик 1, 2, 3, 4  – 1 извршилац  

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ  
 
1.1 Кандидати за избор под римским бројем I и II дужни су доставити сљедећу 

документацију, као доказ о испуњености општих услова: 
 увјерење о држављанству; 
 извод из матичне књиге рођених; 
 увјерење о радној способности; 
 увјерење да се против кандидата не води кривични поступак;  

 
Наведена документа из тачке 1.1 Конкурса подносе кандидати који нису у 
радном односу на Универзитету у Бањој Луци. 

 
2. 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 и 84/12). 

Кандидати за избор у научно-наставна, односно умјетничко-наставна звања на 
уже научне области, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, 
дужни су доставити сљедећу документацију: 

 
Под  бројем I: 

 овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из 
научне области за коју се врши избор, 
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 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. и 78. Закона о високом 
образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији. 

 
Под бројем II: 

 овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра/мастера 
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 77. и 78. Закона о високом 
образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији, 
 
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:  
 
I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА: 

 под редним бројевима 1.,2., 4.  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Саве Мркаља 
14, 78 000  Бања Лука 

 под редним бројем 3., ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ,  Младена 
Стојановића 2, 78 000 Бања Лука; 

 под редним бројевима 5. и 6. ФАКУЛТЕТУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И 
СПОРТА , Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 
Бања Лука; 

 под редним бројем 7. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Универзитетски град 
- Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука; 

 
II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА: 

 под редним бројем 1., АКАДЕМИЈИ УМЈЕТНОСТИ, Универзитетски град - 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука; 

 под редним бројевима 2. и 3.  ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Мајке Југовића 
4, 78 000 Бања Лука; 

 под редним бројевима  4., 5., 6. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ,  
Младена Стојановића 2, 78 000 Бања Лука; 

 под редним бројевима 7., 8. и 9. МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, Саве 
Мркаља 14, 78 000 Бања Лука; 

 под редним бројем 10. и 11. ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ, 
Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука; 

 под редним бројевима 12., 13., 14. и 15. ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ, 
Универзитетски град - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука; 
 
 

                                           Р Е К Т О Р 
 
  Проф. др Станко Станић 
 
   


