FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
Ul. Braće Podgornika br. 8
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 345 – 910; 308 – 761
Fax: +387 51 345 – 911

Број: 45 /21
Датум: 04.03.2021. године
На основу члана 54. став (1), тачка 10), а у складу са чланом 61. став (1) тачка 12),
Закона о високом образовању („Сл.гласник Републике Српске“, број: 67/20), те члана
114. став (2), и (3) Статута Независног универзитета Бања Лука, и на основу Одлуке
нaучно-настваног вијећа Факултета за безбједност и заштиту Бања Лука, број: 01-3313/21, од 25.02.2021. године, Сенат Независног универзитета Бања Лука, р а с п и с у ј е
КОНКУРС
за пријаву кандидата за избор наставника
I – Објављује се Јавни конкурс за избор наставника у стални радни однос у звању
доцента, ванредног или редовног професора за ужу научну област 5.5.5. Кривично
право и Кривично – процесно право, - 1 извршилац.
II – Јавни конкурс односи се на избор наставника за ужу научну област наведену у
тачки I Конкурса за академску 2021. / 2022. годину, с почетком рада од 01.10.2021.
године.
III – Општи услови за пријаву на конкурс:
1. да је држављанин БиХ и Републике Српске,
2. да има општу здравствену способност,
3. да се против кандидата не води кривични поступак
IV - Кандидати за избор наставника из тачке I дужни су доставити и сљедећу
документацију:
1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. увјерење о радној способности (доставља само кандидат који буде изабран, а
прије закључења уговора о раду),
4. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест
мјесеци)
V - Наведена документа из тачке IV од 1. до 4. не подносе кандидати који су већ у
радном односу на Независном универзитету Бања Лука.
VI – Посебни услови:
1. Избор у звање наставника и период на који се бира академско особље прописани
су одредбама члана 80. и 81. Закона о високом образовању („Сл.гласник
Републике Српске“, број: 67/20).
2. Кандидати за избор у научно-наставна звања, уз пријаву на конкурс и доказ о
испуњености општих услова, дужни су доставити и сљедећу документацију:
- оригинал или овјерену копију дипломе о научном степену доктора наука из
научне области: Друштвене науке,
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доказ о избору у академско звање (ако је раније биран),
кратку биографију и библиографију, као доказе о испуњености услова за
избор у звање у које се бира у складу са чланом 79. – 81. Закона о високом
образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.
VII - Наведена документа из тачке VI од 1. до 2. не подносе кандидати који су у
радном односу на Независном универзитету Бања Лука.
-

VIII – Уговор о раду на неодређено вријеме, закључиваће се у скалду са Законом о
високом образовању, Законом о раду и Правилником о раду Независног
универзитета Бања Лука – Факултета за безбједност и заштиту.
IX – Пријаве на овај Конкурс са доказима о испунавању услова Конкурса достављају се
путем поште или директно на протокол Факултета за безбједност и заштиту, у
року од 30 дана од дана објављивања овог Конкурса у средствима јавног
информисањана, те интернет страницe Факултета за безбједност и заштиту и
интернет страницe Независног универзитета Бања Лука.
Рок за пријаву по овом Конкурсу рачуна се од дана објављивања у средствима
јавног информисања, као и од дана посљедње обајве на интернет страницама
Факултета и Универзитета.
X – Пријаве се достављају лично на протокол Факултета или поштом на адресу:
„Независни универзитет Бања Лука – Факултет за безбједност и заштиту,
ул. Браће Подгорника бр 8, 78000 Бања Лука.“

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА

Проф. др Зоран Калинић, ректор

