
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu 

(„Narodne novine HNŽ“ br.4/12)  i čl. 38.  Statuta  Sveučilišta  Hercegovina, Senat Sveučilišta 

svojom odlukom ur. broj:  R- 90-6/21 od 31. ožujka 2021. godine  raspisuje javni:  

 

 

N A T J E Č A J 

za izbor rektora Sveučilišta Hercegovina  
  

I. 

Rektor Sveučilišta Hercegovina rukovodi radom, predstavlja i zastupa Sveučilište Hercegovina. 

Kandidat za rektora Sveučilišta Hercegovina treba ispunjavati opće i posebne uvjete: 

1. Opći uvjeti: 

a) Državljanstvo BiH, 

b) Nepostojanje odluke suda kojom je kandidatu zabranjeno obavljanje dužnosti rektora. 

 

2. Posebni uvjeti: 

a) Da je nastavnik u znanstveno nastavnom zvanju redovitog profesora, 

b) Da je u radnom odnosu na Sveučilištu Hercegovina ili je angažiran na jednoj od 

ustrojbenih jedinica Sveučilišta,  

c) Da je sposoban rukovoditi složenim znanstveno-nastavnim, istraživačkim, te poslovnim 

sustavima kakvo je sveučilište. 

 

II. 

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj za izbor rektora dužan je, pored dokaza o ispunjavanju 

utvrđenih uvjeta, uz prijavu za natječaj dostaviti i Program rada i razvoja Sveučilišta 

Hercegovina za mandatno razdoblje 2021–2025. godina. 

Rektor se bira na mandatno razdoblje od četiri godine. 

 
III. 

Uz prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće: 

1. Kraću biobibliografiju, s navedenom adresom prebivališta, brojem kontakt telefona i e-

mail adresom, 

2. Uvjerenje o državljanstvu, 

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili preslika osobne iskaznice, 

4. Odluku o izboru u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora, 

5. Potvrdu o zasnovanom radnom odnosu ili angažmanu na Sveučilištu Hercegovina, 

6. Ovjerenu izjavu za točku  „b“ Općih uvjeta, 

7. Program rada i razvoja Sveučilišta Hercegovina za razdoblje 2021-2025. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidati koji budu ispunjavali uvjete tražene ovim natječajem, prezentirat će svoj Program  rada i 

razvoja na izbornoj sjednici Senata Sveučilišta Hercegovina. 

 

IV. 

Prijave sa svim potrebnim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja natječaja. 

Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, putem preporučene 

pošte na adresu  

Sveučilište Hercegovina, 

Zajedničke službe, 

Kraljice mira 3A, Bijakovići, 

88266 Međugorje 

s naznakom 

„Prijava na natječaj za izbor rektora Sveučilišta Hercegovina“ 

 

 ili predati osobno na protokol Sveučilišta Hercegovina svakim radnim danom od 8 do 16 sati, 

 na sljedećim adresama: 

 Kneza M. Viševića Humskog bb, 88000 Mostar,  

 Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje.   

 

  

 

 

Mostar,  22. travnja 2021. godine. 

 

 

 


