
 

 

 

 

  

 

Na temelju čl.73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne 

novine HNŽ“ br.4/12), Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) čl.87. 

Statuta Sveučilišta Hercegovina,Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta na Sveučilištu 

Hercegovina, a na temelju Odluke Rektora Sveučilišta o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos na 

Sveučilištu Hercegovina Sveučilište Hercegovina raspisuje: 
 

 

N A T J E Č A J 
za prijem u radni odnos na Sveučilištu Hercegovina 

 

 

I. 
Natječaj se raspisuje za prijem u radni odnos  za sljedeća radna mjesta na Sveučilištu Hercegovina: 

 

Radno mjesto: 

 

 

1. Voditelj Ureda za znanost istraživanje i razvoj – 1 izvršitelj 
Opis poslova: 

- upravlja Uredom, planira i organizira pravovremeno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga rada Ureda, 

- koordinira i upravlja aktivnostima vezanim za projekte istraživanja, znanosti i razvoja, 

- brine o vlastitom i stručnom osposobljavanju ostalih suradnika na pojedinim projektima, 

- koordinira obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja suradnje i kontakata Ureda s drugim uredima i 

fakultetima Sveučilišta, kao i jedinicama regionalne i lokalne samouprave, državnim i međunarodnim 

tijelima, organizacijama, udrugama i građanima, 

- objedinjuje poslove oko kreiranja poslovne i razvojne politike, financijskog plana, godišnjeg provedbenog 

plana i programa fakulteta i Sveučilišta te poduzima sve potrebne mjere za pripremu tih dokumenata kao i 

mjere potrebne za njihovu realizaciju i osiguranje izvora financiranja. 

- poduzima potrebne mjere za organizaciju i funkcioniranje svih dijelova Sveučilišta. 

- sudjeluje po potrebi u radu svih tijela Sveučilišta, te obavlja i druge poslove za potrebe Sveučilišta, a po 

nalogu rektora i odluci Senata 

- sudjeluje u sklapanju ugovora u ime i za račun Sveučilišta i vodi brigu o njihovoj realizaciji,  vodi brigu o 

informiranju javnosti putem internetske stranice Sveučilišta i drugih medija, planira nabavu i održavanje 

informatičke opreme. 

- organizira poslove vezane za javnu nabavu. 

- poduzima potrebne mjere za koordiniranje znanstvenih i istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu, 

- dostavlja sve periodične izvještaje za koje je zadužen sukladno općim aktima i Provedbenom planu rada s 

terminima za realizaciju što ga donosi rektor za svaku kalendarsku godinu, 

- vodi sve evidencije koje su propisane za ovo radno mjesto 

Minimalni uvjeti:  
- završen najmanje drugi ciklus studija ili diplomski sveučilišni studij (ili VSS) poželjno društvenog ili 

humanističkog smjera,  

- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima pripreme i prijave projekata, 

- poželjno poznavanje dvaju svjetskih jezika (od toga obvezno engleski jezik),  

- poznavanje rada na osobnom računalu. 

 

Radni odnos se zasniva na određeno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci. 

  

2. Stručni suradnik u Sveučilišnoj knjižnici – 1 izvršitelj 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Opis poslova: 

- obavlja jednostavnije stručne poslove u području upravljanja i planiranja razvitka Sveučilišne knjižnice, 

uključujući pripremu informacija i analiza za izradu strateških dokumenata, 

- obrađuje knjižnu i informacijsku građu te organizira pristup informacijama i informacijskim uslugama, 

- uspostavlja, održava integrirani računalni sustav za upravljanje knjižnicom, 

- prati i provodi interne preporuke i pravilnik o radu knjižničnih jedinica i korištenju usluga Sveučilišne 

knjižnice, 

- primjenjuje zakonske i druge propise iz područja knjižničarstva, 

- sudjeluje u zajedničkim programima nabave i diobe informacijskih izvora te drugih suradničkih programa 

na nacionalnoj i međunarodnoj razini, 

- priprema elemente za izvješća o radu Knjižnice, 

- analizira korisničke zahtjeve, postavlja strategiju pretraživanja baze podataka i izrađuje analizu za potrebe 

studenata, nastavnika i suradnika Sveučilišta,  

- dostavlja sve periodične izvještaje za koje je zadužen sukladno općim aktima i Provedbenom planu rada s 

terminima za realizaciju što ga donosi rektor za svaku kalendarsku godinu, 

- vodi sve evidencije koje su propisane za ovo radno mjesto. 

Minimalni uvjeti:  

- završen prvi ciklus studija ili diplomski sveučilišni studij (ili VSS) poželjno društvenog ili humanističkog 

smjera,  

- aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru,  

- poznavanje rada na osobnom računalu 

 

Radni odnos se zasniva na određeno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.  

 

 

3. Stručni suradnik u Uredu za organizaciju i osiguranje kvalitete – 1 izvršitelj 
Opis poslova: 

- prikuplja i analizira informacije i izvještaje o učinkovitosti rada, sudjeluje u planiranju i operativnom 

provođenju programa upravljanja, surađuje s izvođačima radova, sudjeluje u pripremi tehničke 

dokumentacije,  

- pruža administrativnu pomoć tijelima, službama i uredima Sveučilišta, kao i fakultetima, oko priprema za 

konkretne poslovne aktivnosti, 

- predlaže strategiju osiguranja kvalitete na Sveučilištu, 

- predlaže politiku kvalitete na Sveučilištu, 

- predlaže godišnji i dugoročni plan aktivnosti upravljanja i osiguranja kvalitete Sveučilišta, 

- predlaže smjernice i postupke osiguranja i unapređenja kvalitete, 

- prati djelotvornost postupka unapređenja kvalitete, 

- nadzire efikasnost provedbe internih mehanizama za osiguranje kvaliteta na nivou fakulteta, 

- dostavlja sve periodične izvještaje za koje je zadužen sukladno općim aktima i Provedbenom planu rada s 

terminima za realizaciju što ga donosi rektor za svaku kalendarsku godinu, 

- vodi sve evidencije koje su propisane za ovo radno mjesto. 

Minimalni uvjeti:  

- završen prvi ciklus studija ili diplomski sveučilišni studij (ili VSS) poželjno društvenog ili humanističkog 

smjera,  

- aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru,  

- poznavanje rada na osobnom računalu 

 

Radni odnos se zasniva na određeno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.  

 

 

4. Stručni suradnik u Uredu za opće i pravne poslove – 1 izvršitelj 
Opis poslova:  

- zavodi poštu u djelovodni protokol Sveučilišta i vodi evidenciju zaprimljene i poslane pošte 

- signiranu poštu i dokumentaciju dostavlja prema nalogu glavnog tajnika, vrši razvođenje akata i predmeta, 

 



 

 

 

 

 

 

- prati pravovremenost u predmetima koji se evidentiraju na Sveučilištu i podnosi izvještaj voditelju Ureda i 

glavnom tajniku, 

- zavodi akte i predmete Sveučilišta u djelovodni protokol prije njihova otpremanja, 

- čuva arhivski materijal i po isteku kalendarske godine predaje ga u arhivu, 

- obavlja druge poslove u skladu s propisima o uredskom poslovanju, 

- vodi evidenciju nesreća na poslu, 

- zaprima prijave na natječaje i oglase i upućuje u proceduru, sukladno propisima, 

- obavještava kandidate o rezultatima natječaja i oglasa, sukladno propisima, 

- obavlja poslove vezane za izbore i registraciju radnika u registru istraživača, 

- kompletira predmete za stručna povjerenstva i druga nadležna tijela, 

- vodi arhivu Ureda, 

- dostavlja sve periodične izvještaje za koje je zadužen sukladno općim aktima i Provedbenom planu rada s 

terminima za realizaciju što ga donosi rektor za svaku kalendarsku godinu, 

- vodi sve evidencije koje su propisane za ovo radno mjesto. 

Minimalni uvjeti:  

- završen prvi ciklus studija ili diplomski sveučilišni studij (ili VSS) poželjno društvenog ili humanističkog 

smjera,  

- aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru,  

- poznavanje rada na osobnom računalu 

 

Radni odnos se zasniva na određeno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.  

 

 

5. Stručni suradnik u Uredu za istraživanje, znanost i razvoj – 1 izvršitelj 
Opis poslova: 

- pruža tehničku pomoć fakultetima i uredima Sveučilišta i pomoć pripreme projektnih prijava 

na natječaje za financiranje, 

- obavlja poslove organizacije posjeta, dočeka, prihvata i boravka poslovnih partnera na 

projektima prilikom službenih posjeta, svečanih i službenih manifestacija, 

- dogovara prijmove i sastanke za rektora i prorektore vezane uz projekte od razvojnog značaja 

za Sveučilište Hercegovina, 

- obavlja savjetodavne i operativne poslove iz nadležnosti Ureda, 

- priprema projektne prijave za kapitalne/infrastrukturne projekte Sveučilišta Hercegovina za 

financiranje iz Strukturnih fondova, kao i ostale razvojne projekte od značaja za Sveučilište, 

a u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta, 

- vodi službene evidencije funkcioniranja Ureda 

- informira o mogućnostima financiranja iz EU-fondova i od strane drugih donatora, 

- dostavlja sve periodične izvještaje za koje je zadužen sukladno općim aktima i Provedbenom planu 

rada s terminima za realizaciju što ga donosi rektor za svaku kalendarsku godinu, 

- vodi sve evidencije koje su propisane za ovo radno mjesto. 

Minimalni uvjeti:  

- završen prvi ciklus studija ili diplomski sveučilišni studij (ili VSS) poželjno društvenog ili 

humanističkog smjera,  

- aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru,  

- poznavanje rada na osobnom računalu 

 
Radni odnos se zasniva na određeno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.  

 

 

II. 

Opći uvjeti za prijem u radni odnos utvrđeni su Zakonom o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ 

br. 26/16 i 89/18), Statutom Sveučilišta Hercegovina, te Pravilnikom o radu na Sveučilištu Hercegovina 

(može se pogledati na internetskoj stranici www.hercegovina.edu.ba). 

 

 

http://www.hercegovina.edu.ba/


 

 

 

 

 

 

III. 

Uz prijavu na natječaj za prijem u radni odnos, kandidati prilažu: 

1. životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;  

2. originalnu diplomu (ili ovjerenu kopiju diplome) o završenom ciklusu studija;  

3. izvadak iz matične knjige rođenih (originalni izvadak ili ovjerenu kopiju); 

4. uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili ovjerenu kopiju); 

5. uvjerenje o prebivalištu; 

6. rješenje o priznavanju diplome, ukoliko je ista stečena izvan Bosne i Hercegovine. 

 

IV. 

Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 7 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 prijem u radni odnos na Sveučilištu Hercegovina“ 

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 

 

 

 

 

Rektor 

dr. sc. Ivica Radovanović, redoviti profesor 
 
 

Mostar,  27. ožujka 2021. 


