
З А К О Н                                                                                                 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА  

О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 
 

Члан 1. 

 

   У Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 

85/06), члан 10. брише се. 

 

Члан 2. 

 

 (1) У члану 12. у ставу  (1) тачка б) мијења се и гласи:  

"б) односи се на високошколску установу која реализује најмање пет различитих 

студијских програма из најмање три научне области – природне науке, техничке науке, 

биомедицина и здравство, биотехничке науке, друштвене науке и хуманистичке науке.  

(2) У истом члану у ставу (2) тачка б)  мијења се и гласи:  

"б) односи се на високошколску установу која реализује најмање један студијски 

програм из  једне научне области и испуњава друге услове у складу са законом." 

(3) У истом члану у ставу (3) послије ријечи: ''у судски регистар'', брише се зарез 

и додају ријечи: ''и регистар високошколских установа'', а ријечи: ''посебно са 

одредбама које се односе на оснивање, организациону структуру и укидање ових 

установа'', бришу се. 

 

Члан 3. 

  

 У члану 17. ријечи: ''почети да ради и обавља своју дјелатност након добијања 

лиценце и акредитације'', замјењују се ријечима: ''да обавља своју дјелатност након 

уписа у Регистар високошколских установа". 

 

Члан 4. 

 

У члану 18. у ставу 2. послије ријечи: ''у радном односу'', додају се ријечи: ''са 

пуним радним временом'', а текст: ''Након доношења одлуке о оснивању јавне 

високошколске установе, Министарство ће формирати Комисију матичара. Комисија 

матичара има задатак да успостави процедуре за почетак рада високошколске установе. 

Министарство ће донијети посебну одлуку о обавезама и начину рада Комисије 

матичара '', брише се.     

                

Члан 5. 

 

Члан 20. мијења се и гласи: 

’’ Члан 20. 

(1) Прије доношења акта о оснивању  високошколске установе оснивач усваја 

елаборат о оправданости оснивања. 

(2) Елаборат о оснивању садржи доказе о оправданости оснивања, детаљан опис, 

статус и структуру високошколске установе, дужину трајања студија, приједлог 

наставног плана, стручни назив који се стиче завршетком студија, начин испуњавања 

прописаних услова за рад високошколске установе, остале податке значајне за 

оснивање и рад високошколске установе. 
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(3) Након усвајања елабората о оправданости оснивања јавне високошколске 

установе Министарство ће формирати Комисију матичара са листе домаћих и 

међународних експерата коју утврђује Савјет за развој високог образовања и осигурање 

квалитета (у  даљем тексту:Савјет). Задатак комисије је да успостави процедуре за 

почетак рада, утврди студијски програм. 

(4) Оснивач приватне високошколске установе подноси елаборат о оправданости 

оснивања и акт о оснивању, Министарству заједно са захтјевом за сагласност за 

оснивање.’’ 

 

Члан 6. 

 

Члан 21.мијења се и гласи:  

’’Члан 21. 

(1) Након оснивања високошколске установе министар просвјете и културе (у 

даљем тексту: министар) формира Комисију за лиценцирање са задатком да утврди 

испуњеност услова за почетак рада високошколске установе. Чланови комисије се 

именују са листе домаћих и међународних експерата коју утврђује Савјет, из научне и 

стручне области за коју се оснива високошколска установа. 

(2) Комисија из става 1. овог члана подноси извјештај министру. Министар може 

тражити мишљење Савјета о извјештају. 

(3) На основу позитивног извјештаја комисије, министар доноси рјешење о 

испуњености услова за почетак рада и издаје дозволу за рад високошколске установе.’’ 

 

Члан 7. 

 

 У члану 25.  став (1) мијења се и гласи: 

''(1) Високо образовање се организује као редовни студиј. Начин извођења 

студија је образовање у сједишту, ван сједишта уз посебно одобрење министарства и 

образовање на даљину.'' 

(2) У истом члану у ставу (3) ријечи: ''односно факултет или умјетничка 

академија'', бришу се. 

 

Члан 8. 

 

У члану 33. став (2) мијења се и гласи: 

''(2) Студијски програм / наставни план и програм/ чини саставни дио Статута 

високошколске установе. Измјене студијског програма врше се по поступку утврђеном 

за његово доношење. Лиценцирана установа може вршити измјене студијског програма 

највише до 20 (ECTS) бодова без  претходне акредитације.'' 

        

Члан 9. 

 

             У члану 39.  став  (1) мијења се и гласи: 

              ''(1)  Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, јунско-јулски и септембарски''. 

 

Члан 10. 

 

            У члану 45. у ставу (1) тачка ђ) брише се,  

Досадашње тачке е) и ж) постају тачке ђ) и е). 
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Члан 11. 

 

          (1) У члану 48. у ставу (2) ријечи: ''и статутом организационе јединице'' бришу се. 

          (2) У истом члану став (3) брише се. 

 

Члан 12. 

 

 (1) У члану 52. став (1) мијења се и гласи: 

               ’’(1) Статут високошколске установе доноси управни одбор на приједлог 

Сената уз претходну сагласност Министарства." 

(2) У истом члану у ставу (2), ријечи: "статутом високошколске установе" 

замјењују се ријечима: " за доношење статута". 

 (3) У члану 52. став (3) брише се. 

 

Члан 13. 

 

(1) У члану 53. у ставу (2) ријечи: "и статутом организационе јединице", бришу 

се. 

 (2) Досадашњи ст. (3) и (4) мијењају се и гласе:  

 "(3) Универзитет има својство правног лица. Организационе јединице 

универзитета из става (1) овог члана немају својство правног лица. 

 (4) Факултет, академија, институт и друга организациона јединица 

високошколске установе, за коју то ореди орган управљања универзитета, користи 

печат и штамбиљ универзитета допуњен својим називом." 

 

Члан 14. 

 

           Члан 54. мијења се и гласи:  

’’Члан 54. 

Факултет је научно-наставна јединица универзитета која развија научно-

истраживачки рад као основ наставне дјелатности’’. 

 

Члан 15. 

 

             Члан 55. мијења се и гласи: 

’’Члан 55. 

              Умјетничка академија је наставно – умјетничка јединица универзитета која 

развија умјетничко стваралаштво у подручју умјетности.’’ 

 

Члан 16. 

 

  Члан 58.  мијења се и гласи: 

„Члан 58. 

                 (1) Управни одбор је орган управљања високошколске установе. 

      (2) Управни одбор има од седам до једанаест чланова и чине га представници: 

академског особља, неакадемског особља, студената и оснивача. 

                 (3) Представници оснивача, чије именовање врши Влада, су припадници свих 

конститутивних народа и представник националних мањина, из реда лица са 

одговарајућим професионалним или практичним знањима, а чине највише 1/3 укупног 

броја чланова управног одбора. 
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                 (4) Представнике академског и неакадемског особља бира и именује Сенат, 

по процедури утврђеној посебним актом који доноси Сенат. 

                 (5) Најмање један члан управног одбора из става 1. овог члана бира се из реда 

студената, а бира га студентско представничко тијело по процедури утврђеној 

посебним актом. 

                (6) Чланови управног одбора, осим представника студената именују се, на 

период од пет година. Мандат представника студената траје једну годину. 

                (7) Предсједник управног одбора бира се из реда академског особља. 

                (8) Надлежности управног одбора су: 

                  а) утврђује научно-истраживачку, образовну, умјетничку и развојно- 

инвестициону политику високошколске установе, на приједлог Сената и ректора, 

односно директора, 

                  б) по претходној сагласности Министарства доноси статут високошколске 

установе, 

                  в) доноси годишњи програм рада високошколске установе на приједлог 

Сената високошколске установе, 

                  г) доноси финансијски план високошколске установе на приједлог ректора 

односно директора и врши надзор над његовом реализацијом, 

                  д) усваја годишњи финансијски извјештај ректора о пословању, 

                  ђ) усмјерава, контролише и оцјењује рад ректора или директора у домену 

финансијског пословања, 

                 е) доноси одлуку о оснивању других правних лица у образовне и 

истраживачке сврхе, 

                 ж)  доноси општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста и друге опште акте у складу са законом и статутом високошколске установе, 

                 з) одлучује у другом степену о приговору радника на одлуке органа 

високошколске установе о правима, обавезама и одговорностима радника из радног 

односа, 

                и) најмање једном годишње подноси оснивачу извјештај о пословању 

високошколске установе, 

                ј) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом 

високошколске установе, 

               9) Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова. 

Секретар високошколске установе је секретар управног одбора. 

              10) Чланови управног одбора имају право на накнаду за рад. 

 

Члан 17. 

              Члан 60. брише се. 

 

Члан 18. 

 

 У члану 61. у ставу (2) тачка б) мијења се и гласи: 

              " б) утврђује приједлог статута високошколске установе''. 

 

Члан 19. 

 

         (1)   У члану 62. став (2) мијења се и гласи: 

             ’’(2) Сенат високошколске установе чине најмање по један члан из реда 

академског особља са пуним радним временом сваке организационе јединице кога 

предложи наставно- научно вијеће организационе јединице и представници студената 
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из сваког циклуса студија у броју који не може бити мањи од 15% укупног броја 

чланова Сената, које бира студентско представничко тијело високошколске установе: 

а) најмање половину од укупног броја чланова Сената чине редовни професори, 

б) декан не може бити члан Сената високошколске установе, 

в) начин рада Сената утврђује се статутом високошколске установе. 

         (2)  У истом члану став (3) брише се.’’ 

 

Члан 20. 

 

 (1) У члану 67. у ставу (1) послије ријечи: "у радном односу" додају се ријечи: "с 

пуним радним временом", а ријечи: "на неодређено вријеме", бришу се. 

                  

Члан 21. 

 

 (1) Испред члана 68. поднаслов: "Органи факултета и умјетничке академије", 

мијења се и гласи: "Органи у организационој јединици". 

 (2) Члан 68. мијења се и гласи: 

''Члан 68. 

  (1) Стручни орган факултета, односно умјетничке академије је научно-наставно 

односно умјетничко – наставно вијеће ( у даљем тексту: Вијеће). 

а) Вијеће чине: наставници и сарадници са пуним радним временом на  

високошколској установи у складу са статутом универзитета  и представници студената 

у броју који не може бити мањи од 15% укупног броја чланова Вијећа. 

б) Вијеће у оквиру своје надлежности: 

    1) даје мишљење и приједлоге декану о академским, научним, умјетничким и  

стручним питањима у складу са статутом универзитета, 

2) даје приједлоге Сенату у вези са промјенама у структури и садржини  

студијских програма и наставним методама, 

3) бира представника у Сенат универзитета,  

4) предлаже програм развоја организационе јединице, 

5) обавља и друге послове у складу са статутом универзитета и општим  

актом организационе јединице.  

        (2) Орган руковођења организационе јединице је декан или директор: 

а) Декана  именује ректор на приједлог вијећа организационе јединице, а избор  

директора организационе јединице утврђује се статутом високошколске установе, 

б) Декан представља организациону јединицу и има права и обавезе у складу са  

статутом универзитета. 

в) Декан доноси појединачне акте у складу са законом и статутом универзитета.                      

г) Декан за свој рад одговара ректору универзитета.'' 

 

Члан 22. 

 

 У члану 80. у ставу (3), ријечи: "односно факултет или умјетничка академија", 

бришу се. 

Члан 23. 

 

У члану 85. у ставу (1), ријечи: ’’факултета, односно умјетничке академије’’ 

замјењују се ријечима: ’’ вијећа организационе јединице’’. 
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Члан 24. 

 

 У члану 91. у ставу (7) ријечи: "који су изабрани у звање сарадника у настави", 

бришу се. 

 

Члан 25. 

 

(1) У члану 94.  у ставу (1) ријечи: "или декан", бришу се.  

(2) У истом члану у ставу (2) ријечи: "односно декана", бришу се 

 

Члан 26. 

  

 У члану 106. у ставу (1) у тачки ж)  ријечи: ’’Босни и Херцеговини’’ замјењују 

се ријечима: ’’Републици Српској’’. 

 

Члан 27. 

 

 У члану 108. став (1) мијења се и гласи: 

            "(1) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона врши просвјетна 

инспекција."  

 

Члан 28. 

 

Назив поглавља "IX – ИНСТИТУЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА" мијења се и гласи: "IX – ТИЈЕЛА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА".  

 

Члан 29. 

 

 У члану 110. у ставу (2) ријечи: "и девет чланова које из реда редовних 

професора, именује Министарство", бришу се . 

 

Члан 30. 

 

 У члану 111. став (2) брише се. 

 

Члан 31. 

 

 Члан 112. брише се. 

Члан 32. 

 

 У члану 116. ст. (2),  (3) и (4)  мијењају се и гласе:  

"(2) Савјет дјелује као независно савјетодавно тијело. Стручне и 

административно- техничке послове за потребе Савјета обавља Министарство. 

(3) Рад и функционисање Савјета уређује се Пословником о раду у складу са 

одредбама овог закона. 

(4) Пословник о раду доноси Савјет двотрећинском већином гласова својих 

чланова."  
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Члан 33. 

 

У  члану  121.  у  ставу 1. у  тачки е)  ријечи: ’’а  које  формира  комисија  

Савјета;  и’’  бришу се.              

Члан 34. 

 

            Члан 123. мијења се и гласи: 

’’Члан 123. 

(1) Поступак акредитације спроводи се на захтјев Министарства, оснивача,  

односно високошколске установе.                                              

(2) Поступак акредитације обавља Комисија за акредитацију, чије чланове  

именује министар са листе домаћих и међународних експерата коју утврђује Савјет. 

(3) Комисија за акредитацију своју оцјену заснива и на самовредновању  

високошколских установа, мишљењу стручних друштава и угледних иностраних 

стручњака. 

(4)  При свакој акредитацији утврђује се рок сљедећег поступка акредитације. 

(5) Извјештај и оцјену Комисије за акредитацију Министарство доставља  

Савјету ради давања препоруке. 

(6) Савјет на основу  извјештаја  Комисије  за  акредитацију,  препоручује  

Министарству да високошколској установи изда увјерење о акредитацији, упути писмо 

очекивања или донесе рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију: 

а) Увјерење о акредитацији је исправа којом се потврђује стандард квалитета  

рада високошколске установе, односно потврђује како сви студијски програми или дио 

студијских програма које она изводи задовољавају тражени стандард квалитета; 

б) Писмо очекивања је исправа којим се указује на недостатке у погледу  

испуњености стандарда квалитета и даје рок за отклањање наведених недостатака а по 

истеку тог рока одлучује о захтјеву за акредитацију; 

в) Рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију је коначан управни акт  

против кога се може покренути управни спор. 

(7) Високошколска установа којој је ускраћено увјерење о акредитацији свих  

или одређених студијских програма може наставити са његовим извођењем само ради 

окончања студија за студенте који су уписани раније. 

(8) Ако је високошколској установи ускраћена акредитација за све студијске  

програме Министарство ће покренути поступак за одузимање дозволе за рад. 

(9) Министарство и високошколска установа дужни су обавјестити јавност о  

исходима акредитације.’’ 

     

Члан 35. 

 

           Члан 125. мијења се и гласи: 

’’Члан 125. 

            (1) Почетна акредитација се стиче након оцјене квалитета студијских програма и 

њихове усклађености са професионалним потребама и усвојеним стандардима. 

(2) Високошколска  установа  у року  од годину  дана  од  дана  почетка рада  

подноси захтјев за акредитацију Министарству. 

(3) Почетна акредитација издаје се на временски период од најдуже четири  

године. 

(4) Захтјев за акредитацију студијског програма подноси се у року од годину  

дана од дана почетка извођења наставе по том програму.’’ 
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Члан 36. 

   

 У члану 142. у ставу (1) у тачки 2. текст: ''добијања лиценце и акредирације'', 

мијења се ријечима: "уписа у Регистар високошколских установа". 

 

Члан 37. 

 

 У члану 147. став (2) мијења се и гласи: 

            "(2) Организовање магистарских студија и кандидовање докторске тезе  као и 

спровођење процедуре – одобрења теме по одредбама ранијих прописа дозвољава се до 

почетка академске 2009/10. године у високошколским установама које су испуњавале 

услове за додјелу тог звања према прописима који су важили прије усвајања овог 

закона." 

Члан 38. 

 

 Члан 148. мијења се и гласи: 

''Члан 148. 

 (1) Ступањем  на снагу овог закона Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у 

Источном Сарајеву настављају да раде као јавне високошколске установе у власништву 

Републике Српске. 

 (2) Ступањем на снагу овог закона факултети, умјетничке академије досадашње 

чланице универзитета губе својство правног лица и настављају са радом као 

организационе јединице: 

    а)   Универзитет у Бањој Луци: 

1. Економски факултет, Бања Лука,  

2. Електротехнички факултет, Бања Лука, 

3. Машински факултет, Бања Лука, 

4. Медицински факултет, Бања Лука, 

5. Правни факултет, Бања Лука 

6. Пољопривредни факултет, Бања Лука, 

7. Технолошки факултет, Бања Лука, 

8. Филозофски факултет, Бања Лука, 

9. Шумарски факултет, Бања Лука, 

10. Архитектонско-грађевински факултет, Бања Лука, 

11. Природно-математички факултет, Бања Лука, 

12. Академија умјетности, Бања Лука,  

13. Факултет за физичко васпитање и спорт, Бања Лука, 

   б)   Универзитет у Источном Сарајеву: 

1. Педагошки факултет, Бијељина, 

2. Технолошки факултет, Зворник, 

3. Економски факултет, Пале, 

4. Правни факултет, Пале, 

5. Факултет физичке културе, Пале, 

6. Филозофски факултет, Пале, 

7. Медицински факултет, Фоча, 

8. Стоматолошки факултет, Фоча, 

9. Електротехнички факултет, Источно Сарајево, 

10. Машински факултет, Источно Сарајево, 

11. Музичка академија, Источно Сарајево,                                        

12. Пољопривредни факултет, Источно Сарајево, 
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13. Академија ликовних умјетности, Требиње, 

14. Факултет за производњу и менаџмент, Требиње, 

15. Саобраћајни факултет, Добој, 

16. Факултет спољне трговине, Бијељина, 

17. Економски факултет, Брчко. 

 (3) Ступањем на снагу овог закона сва права и обавезе факултета и умјетничких 

академија  из става (2) овог члана прелазе на универзитет у чијем су саставу.  

            (4) Све високошколске установе дужне су поднијети захтјев за упис у Регистар 

високошколских установа у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.’’ 

 

Члан 39. 

 

 Послије члана 148. додаје се нови члан 148а. који гласи: 

„Члан 148а. 

 Наставно-научно вијеће универзитета наставља да ради као Сенат универзитета, 

а Савјет универзитета као управни одбор који доноси статут универзитета, након чега 

се бирају нови органи према одредбама овог закона.’’ 

 

Члан 40. 

 

 У члану 149.  став (1) мијења се и гласи: 

’’(1) Сва одјељења ван сједишта која имају високошколске установе (универзитети, 

факултети) престају са радом у року од три мјесеца од дана објављивања овог закона у 

’’Службеном гласнику Републике Српске’’ ако не добију посебно одобрење 

Министарства за рад ван сједишта.’’ 

 

Члан 41. 

  

 Члан 153. мијења се и гласи: 

''Члан 153. 

 Надлежни органи донијеће прописе за спровођење овог закона у року од три 

мјесеца након његовог ступања на снагу." 

 

Члан 42. 

 

 Члан 154. брише се. 

Члан 43. 

 

            Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине да утврди пречишћени 

текст закона. 

Члан 44. 

 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Српске’’ 

 

 

Број: 01- 577/07                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 29. март 2007. године       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

 

      Мр  Игор  Радојичић 


