
 
 

 

 

 

Број: 01/04.2-793-37/13 
Датум: 17.04.2013. године 
 
ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
БАЊА ЛУКА 
 
ПРЕДМЕТ: Објава исправке  дијела   Конкурса, тражи се- 
 
 Молимо Вас да у сриједу 24.04.2013. године у издању дневног листа „Глас 
Српске“ објавите Исправку дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу 
„Глас Српске“ од 10.04.2013. године. 
 Дио текста Конкурса који се исправља: 
 

„ИСПРАВКА ДИЈЕЛА ТЕКСТА КОНКУРСА“ 
 

 У Конкурсу Ректората Универзитета у Бањој Луци, Универзитетски град – 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 
10.04.2013. године исправља се дио текста конкурса под римским бројем I ЗА 
ИЗБОР НАСТАВНИКА, и то: 
 
(1) под редним бројем 23. умјесто „Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија, на 

наставном предмету Планирање и логоровање – 1 извршилац“, треба да стоји 
„Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија, на наставном предмету 
Планинарење и логоровање – 1 извршилац“; 

 
(2) под редним бројем 19. Специфични језици – енглески језик, на наставном 

предмету Енглеска правна терминологија – 1 извршилац, исправља се тако да 
гласи: 
„иза римског броја II ЗА ИЗБОР САРАДНИКА додаје се нови поднаслов под 
римским бројем III и сљедећи текст 

 
III ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА  за ужу научну област: 
1.   Специфични језици – енглески језик, на наставном предмету Енглеска правна 

терминологија – 1 извршилац  
 
Избор у звање наставника страног језика прописана је одредбом члана 87. 
Закона о високом образовању. Кандидати за избор у звања наставника страног 
језика, уз пријаву на конкурс и доказ о испуњености општих услова, дужни су 
доставити сљедећу документацију: 
-    овјерен препис или фотокопију дипломе основних студија или дипломе са 

другог циклуса студија с најмањом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5 и на првом 
и другом циклусу студија; 
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-  објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни 
рад; 

-     кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за 
избор у звање у које се бира у складу са чланом 87. Закона о високом 
образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији. 
 

Пријаве са наведеним документима и доказима за радно мјесто наставника 
страног језика доставити на адресу Филолошки факултет Универзитетски град – Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука.“ 

 
Остали дио текста Конкурса остаје на снази. 

   
      
ДОСТАВЉЕНО:                                                     Р Е К Т О Р 
1. Наслову,                                                                  Проф. др Станко Станић 
2. Руководиоцу за кадровске послове, 
3. а/а. 
 


