
 
 

Ул. Николе  Пашића 4а, Приједор, wеb adresa: www.vmspd.com, е-мail: vmspd@teol.net 

Тел: +38752 242-383,  Фаx: +38752 242-381 

Бр.  05-85-1/23 

Датум: 30.01.2023. годинe 

 

На основу чланова 80., 84. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске број 67/20), чланова 25. и 113. Статута ЈУ Висока медицинска школа Приједор, Сенат 

ЈУ Висока медицинска школа дана 30.01.2023. године расписује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

За избор у наставна звања 

 

 

 

1. За избор предавача високе школе, за ужу научну област Сестринство:  

................................................................................................................................................1 извршилац, 

 

2. За избор у звање асистента, за ужу научну област Друга инжињерства и науке, Медицинска 

хемија, Хемијске науке ...........................................................................................1 извршилац,  
 

3. За избор у звање наставника страног језика, за област Њемачки језик: 

................................................................................................................................................1 извршилац, 

 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Општи услови за пријаву на конкурс за све кандидате су сљедећи: 

- Да је кандидат у тренутку расписивања конкурса држављанин Босне и Херцеговине, 

- Да је кандидат пунољетан, 

- Да кандидат посједује општу здравствену способност, 

- Да се против кандидата не води кривични поступак. 

 

 

 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

Избор у звање наставног особља прописан је одредбама Главе VII Закона о високом образовању 

Републике Српске и односи се на професора високе школе, предавача високе школе, асистента и 

наставника страног језика. Кандидати су дужни да доставе сљедећу документацију: 

 

За тачку 1.,. доказ о завршеном другом циклусу студија у одговарајућој области са најнижом 

просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или еквивалент, односно научни 

степен магистра наука у одговарајућој области са најнижом просјечном оцјеном на основном 

студију 8,0 или еквивалент, доказ о показаним резултатима у наставном раду, односно приступно 

предавање из области за коју се бира, позитивна оцјена од високошколске установе или има 

позитивну оцјену педагошког рада у студентским анкетама током цјелокупног претходног изборног 

периода, и објављена најмање два научна рада из области за коју се бира, објављена у научним 

часописима и зборницима са рецензијом. 

 

       

       БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈАВНА УСТАНОВА 

ВИСОКА  МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА  ПРИЈЕДОР 
 

 



 

За тачку 2., доказ о завршеном првом циклусу студија у одговарајућој области са најмање 240 

EСТS бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или еквивалент. 

 

За тачку 3., доказ о завршеном другом циклусу студија у одговарајућој области са најнижом 

просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или еквивалент или научни степен 

магистра наука у одговарајућој области са најнижом просјечном оцјеном и на основном и на 

постдипломском студију 8,0 или еквивалент и доказ о објављена најмање два стручна или научна 

рада. 

 

Сви заинтересовани кандидати дужни су да доставе кратку биографију и библиографију уз 

доказе о испуњавању општих и посебних услова за радно мјесто за које се конкурише. 

 

Конкурс остаје отворен 10 дана од дана објављивања. Пријаве са пратећом документацијом се 

подносе лично или поштом на адресу ЈУ Висока медицинска школа Приједор, Улица Николе 

Пашића 4а, Приједор. 

 

 

 

            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

                                                                          

 

                     др Илија Стијепић, с.р. 


