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   На основу члана 54. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 67/20) и члана 66. Статута Високе медицинске школе здравства Добој, 

Сенат Високе школе на сједници одржаној 27.11.2020. године, д о н о с и 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА У ЗВАЊЕ 

I ПОСТУПАК ИЗБОРА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Избор наставника, односно сарадника 

Члан 1. 

   Овим Правилником утврђују се поступак и услови избора наставника,односно 

сарадника у одговарајуће академско звање на Високој медицинској школи 

здравства Добој (у даљем тексту: Висока школа). 

Члан 2. 

   Висока школа врши избор наставника, односно сарадника, у складу са Законом о 

високом образовању (у даљем тексту: Закон), Статутом Високе школе (у даљем 

тексту:Статут) и овим Правилником. 

Члан 3. 

   Поступак за избор наставника, односно сарадника покреће се на начин, по 

поступку и под условима утврђеним Законом, Статутом и овим Правилником. 



Члан 4. 

   Конкурс за избор наставника, односно сарадника расписује Висока школа, на 

приједлог Сената Високе школе, полазећи од потреба да се наставни процес 

организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. 

   Конкурс за избор се расписује за сва наставничка, односно сарадничка звања. 

Конкурс за избор наставника, односно сарадника који се односи на избор у виша 

звања или реизбор наставника и сарадника који су у радном односу на Високој 

школи расписује се, у правилу, два пута годишње (у априлу и октобру). 

Члан 5. 

 Конкурс се расписује за ужу научну област. 

   Конкурс за избор се објављује у средствима јавног информисања и на web 

страници Високе школе. 

    Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидат треба да испуни: ужу 

научну област за коју се бира; звање у које се бира; рок за пријављивање, 

документе које кандидат прилаже као доказ да испуњава услове и адресу на коју се 

доставља пријава са документима. 

Члан 6. 

   Сенат именује комисију за разматрање конкурсног материјала и писање 

извјештаја за избор наставника и сарадника на Високој школи. 

   Комисија из става 1. се састоји од најмање три наставника из научног поља од 

којих је најмање један из уже научне области, за коју се кандидат бира. 

За избор наставника, односно сарадника најмање један члан Комисије није у 

радном односу на Високој школи. 

   Чланови Комисије треба да буду у истом или вишем звању од звања у које се 

кандидат бира и не могу бити у сродству са кандидатом (тј. сродници у правој 

линији без ограничења, сродници у побочној линији у правом степену сродства, те 

брачни другови). 

   У одлуци о именовању Комисије одређује се предсједник, који је одговоран за 

координацију њеног рада и припремање извјештаја. 

Члан 7. 

   Комисија припрема извјештај о пријављеним кандидатима и предлаже за избор 

кандидата у складу са условима из конкурса. 

 Комисија може да предложи да се ниједан од пријављених кандидата не бира. 

   Приликом предлагања кандидата Комисија је дужна поштовати минималне 

услове за избор у одговарајуће звање, у складу са Законом и Статутом. 

 Уколико се ради о поновном избору у академско звање, кандидат треба да 

испуњава услове који представљају минимум за тај избор, при чему се у сврху 

бодовања не узимају у обзир радови и друге дјелатности 

обухваћене претходним избором/реизбором. 



Члан 8. 

   Комисија је дужна да најкасније у року од 30 дана, од дана достављања 

конкурсног материјала члановима Комисије, поднесе извјештај о пријављеним 

кандидатима Сенату Високе школе. 

   Комисија је обавезна извјештај доставити у писаној и електронској форми на 

типском формулару „Извјештај Комисије“, који чини саставни дио овог 

Правилника. 

   Извјештај о пријављеним кандидатима се обавезно објављује на Web страници 

Високе школе и стоји на увиду јавности 15 дана прије одржавања сједнице Сената 

на којој ће исти бити разматран. 

Члан 9. 

   Комисија доставља Сенату Високе школе приједлог за избор у звање уз коју 

прилажу: 

(1) Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима;

(2) Примједбе на извјештај Комисије, уколико су достављене у писаној

форми;

(3) Комплетне конкурсне материјале за све пријављене кандидате.

Члан 10. 

 Одлуку о избору доноси Сенат Високе школе. 

    Сенат доноси одлуку о избору најкасније у року од шест мјесеци од дана 

објављивања конкурса. 

    У случају да процедура (ре)избора академског особља које је у радном односу на 

Високој школи није завршена у року из претходног става, неће се покретати 

поступак раскида уговора о раду до окончања поступка избора, а најдуже у року од 

годину дана од дана расписивања конкурса. 

Члан 11. 

   Разматрајући приједлог Одлуке за избор наставника и сарадника у 

академско звање, Сенат може донијети: 

(1) Одлуку да се предложени кандидат бира у предложено звање;

(2) Одлуку да се предложени кандидат не изабере у предложено звање.

   Уколико Сенат оцијени да су за ваљану одлуку потребна додатна 

појашњења, може донијети закључак о одлагању доношења одлуке. У том 

случају одређује рок за допуну приједлога, који не може бити дужи од 15 дана. 



Члан 12. 

   Сенат доноси одлуку о избору кандидата у предложено звање, већином 

гласова укупног броја чланова, у складу са Статутом. 

   Кандидат може поднијети захтјев за преиспитивање одлуке из претходног 

става Сенату, у року од 15 дана од дана пријема обавјештења о одлуци Сената. 

Члан 13. 

 Одлука о избору у звање доставља се Секретаријату Високе школе. 

   Одлука из става (1) овог члана доставља се и свим учесницима конкурса 

лично или путем поште. 

II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Члан 14. 

   Квантитативно и квалитативно изражавање научне, 

образовне и стручне дјелатности кандидата изражава се бројем 

бодова. 

   Комисија је дужна радове кандидата који се вреднују према критеријумима 

из овог члана класификовати и тумачити у складу са појмовима и 

дефиницијама који се користе у законским и подзаконским актима који 

регулишу област научно - истраживачког рада и публиковања научних 

публикација, који су на снази у Републици Српској и/или Босни и Херцеговини 

у вријеме сачињавања извјештаја. 

Члан 15. 

   Извјештај Комисије садржи сљедеће податке: основне биографске податке, 

дипломе и звања, преглед и мишљење о досадашњем научном, стручном и 

образовном раду свих пријављених кандидата, закључно мишљење и приједлог 

Комисије. 

   У случају да је за једно наставничко или сарадничко мјесто конкурисало више 

кандидата који испуњавају услове, Комисија је дужна да наведе своју 

препоруку у смислу давања избора у звање. 

Члан 16. 

   Основни биографски подаци обавезно садрже сљедеће информације: име, име 

оба родитеља, презиме; датум и мјесто рођења, установе у којима је био запослен, 

радна мјеста, чланство у научним и стручним организацијама или удружењима. 

Члан 17. 

   У дијелу који садржи податке о дипломама и звањима обавезно се за све 

кандидате наводе подаци о основном студију, постдипломском студију, 

докторату и претходном избору у научно-наставна звања, ужа научна област, 

просјечна оцјена на додипломском, те просјечна оцјена на постдипломском 

студију. 



3a OCHOBHe CTY.UHje ce HaB0.[1,11 Ha311B ycTaHOBe Ha Kojoj je KaH.D,11.D,aT CTY.UHpao, MjecTO 
11 ro.u11tta 3aspweTKa, Te npocjetJHa oujetta H3 UHjenor cTy.u11ja. 
ITo.uauH O TIOCT)lHTIJIOMCKHM CTY)lHjaMa ca.D,p)l(e Ha3HB ycTaHOBe, MjecTO 11 ro)lHHY 
3aspweTKa, HaCJIOB 3aBpWHOr pa.ua H y)l(y Hay4HY o6JiaCT (no.uauH H3 )lHTIJIOMe) H3 
KOje je KaH)lH)laT MarHCTpHpao, Te npocje4Ha oujeHa Ha TIOCT)ll1JITIOMCKHM CTY.UHjaMa. 
ITo.uauH O )lOKTOpaTy ca)lp)l(e Ha311B ycTaHOBe Ha Kojoj je KaH)lH)laT )l0KTOpHpao, 
Ha311B, MjecTO H fO)ll1HY o.u6paHe )lOKTOpCKe .u11cepTau11je, Te HaYtJHY o6JiaCT y 
Kojoj je KaH)ll1)laT )lOKTOpHpao (no.uau11 113 )ll1TIJIOMe). 

O6ase3HO ce Haso.ue CBl1 npeTXO)lHl1 11360p11 y HaCTaBHa 11 Hay,-rna 3Bal-ba, ca Ha311BOM 
l1HCT11Tyu11je r.aje je 1136op 113BpweH 11 fO)ll1HOM 1136opa. 

qJl3H 18. 

Ha Kpajy 113BjewTaja KoM11c11je O np11jasJbeH11M KaH)ll1)laT11Ma .uaje ce 3aKJbY4H0 
Ml1WJbel-be Koje npe.ucTasJba o6pa3JIO)l(el-be np11je.unora KoM11c11je. 
YKOJIHKO s11we KaH)ll1)laTa 3a)lOBOJbasajy ycnose 3a 1136op y 3BaH>e npeMa KOHKypcy 
113 4JiaHa 5. osor ITpaBl1JIHl1Ka, KOMHC11ja y npaB11Jiy npe.uJia)l(e KaH)ll1)laTa Koj11 11Ma 
Hajseh11 6poj 60.uosa, ca Ha3HaKOM 3a Koje 3BaH>e Ha B11c0Koj WKOJI11 ce npe.uJia)l(e 
y CKJia)ly ca KOHKypCHl1M 3axTjeBOM. 

qJiaH 19. 

CarnaCHOCT ca 113BjewTajeM O 1136opy y 3BaH>e 4JiaHOBl1 KoM11c11je TIOTBpljyjy csoj11M 
TIOTTil1COM. 

YKOJil1KO HeKO O)l 4JiaHOBa KoM11c11je H11je carnacaH ca np11je.unoroM O 1136opy MO)l(e 
csoje 113.D,BOjeHO MHWJbeH>e )lOCTaBl1Tl1 y n11caHOM 06JI11Ky, y KOM CJ1Y4ajy OHO 411HH 
cacTaBHl1 )ll10 113BjewTaja KoM11c11je. 

qJiaH 20. 

ITocTynaK 1136opa HacTaBH11Ka cTpaHor je311Ka, O)lHOCHO sjewT11Ha o6asJba ce npeMa 
o.upe.n,6aMa osor ITpas11JIH11Ka. 

l136op y Hay�HO-HaCTaBHa 3BaH>a Jl11Ua Koje je 113a6paHO y Hay4HO 11 
11CTpa)l(l18a4KO 3Bal-be o6asJba ce aHMOrHOM np11MJeHOM osor 
ITpas11nH11Ka. 

III 11PEJIA3HE U 3ABPUJHE 0)1.PE)].liE 

qJiaH 21. 

Osaj flpaBl1JlHl1K he 611T11 np11naroljeH flpaBl1JlHl1KY O ycJ10Bl1Ma 3a 1136op y Hay4HO -
HaCTaBHa, yMjeTHl14KO-HaCTaBHa, HaCTaBHa 11 capa.D,H114Ka 3BaH>a, 411M 11CTl1 TIO)l3aKOHCKH 
aKT 6y.n,e )lOHeceH O)l CTpaHe Ha)lJle)l(HOr MHHHCTapcTBa 3a HaY4HOTeXHOJ10WKH pa3BOj, 
Bl1COKO o6pa30BaH>e 11 11HQ)OpMaUHOHO .upywrno. 

qJl3H 29. 

Osaj ITpaBl1JlHHK CTyna Ha CHary .uaHOM )lOHOWeH>a 11 H>eroBHM cTynaH>eM Ha CHary 
npecTaje )la Ba)l(l1 ITpaBl1JlHl1K O TIOCTynKy 11 ycJIOBl1Ma H36opa HaCTaBHHKa 11 capa.D,Hl1Ka 
BHCOKe Me)lHUHHCKe WKOJle 3)lpascrna ,[(o6oj O)l 04.11.2015. r0)lHHe. 

Epoj: 179/20-C 
,[(aTyM: 27. l l .2020.ro.u11He ITpe.n,cje.utt11 CeHaTa 

H11Kona H11Ko�11h, MA
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