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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине –
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 2/10)
и члана 63 Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“ бројеви 59/07 и 59/09), Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине,
на II наставку 31. редовне сједнице одржаном 4. јула 2018. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1

У Закону о високом образовању у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 30/09) у члану 2
ставу 1 тачке b), m), о) и u) мијењају се и гласе:

„b) акредитација је поступак провјере испуњености критеријума и минималних
стандарда за обављање дјелатности високог образовања и извођења
студијских програма, утврђених актима Агенције за развој високог образовања и
обезбјеђење квалитета (у даљем тексту: Агенција) с циљем обезбјеђења
квалитета у области високог образовања;

m) лиценцирање је поступак провјере испуњености услова за обављање
дјелатности високог образовања утврђених стандарднима и нормативима и
другим подзаконским актима;

о) одсјек је подорганизациона јединица факултета, академије, високе школе
која се оснива ради обављања дјелатности високог образовања и науке или
умјетности у једном или више сродних научних или умјетничких поља или
подручја која може имати више катедри;

u) висока школа је високошколска установа која је акредитована за давање
диплома и степена првог циклуса, с циљевима који укључују припрему и обуку
појединаца за стручни, економски и културни развој Босне и Херцеговине и
промоцију демократског грађанског друштва, те постизања високих стандарда
наставе и учења, као и високошколска установа која реализује најмање један
студијски програм из једне научне области и испуњава друге услове у складу са
законом“.

Члан 2

У члану 12 ставу 1 тачка е) мијења се и гласи:



„е) на предлог Владе доноси одлуку о давању сагласности за оснивање
високошколске установе са сједиштем у Дистрикту“.
Иза тачке е) овог става додаје се нова тачка f) која гласи:
„f) на предлог Владе доноси одлуку о оправданости организовања студија

високошколске установе са сједиштем ван Дистрикта на подручју Дистрикта“.
Досадашње тачке f) и g) постају тачке g) и h).

Члан 3

У члану 14 ставу 1 у тачкама d) и е) ријечи: „и одјељења високошколске
установе са сједиштем ван Дистрикта“ бришу се.
Тачка f) овог става мијења се и гласи:
„f) издаје лиценцу високошколској установи за обављање дјелатности високог
образовања;“.
У тачки h) овог става иза ријечи: „за“ додају се ријечи: „оснивање и“.
У тачки ј) овог става ријечи: „неиспуњавања услова за њен рад“ замјењују се

ријечима: „неотклањања утврђених недостатака у раду у остављеном року;“.

Члан 4

У члану 19 ставу 1 тачка d) мијења се и гласи:
„d) реализује студијске програме за које је лиценцирана и акредитована;“.

Члан 5
Члан 29 мијења се и гласи:

„Члан 29
(Рјешење о испуњавању услова за оснивање и почетак рада)

(1) Шеф Одјељења именује комисију која испитује услове за оснивање и
почетак рада и обављања дјелатности високог образовања.
(2) Чланови комисије из става 1 овог члана именују се са листе стручњака
утврђене у складу с чланом 49 Оквирног закона.
(3) На основу позитивне оцјене комисије из става 1 овог члана, Одјељење
доноси рјешење о испуњавању услова за оснивање и почетак рада и обављање
дјелатности високог образовања.
(4) Рјешење из става 3 овог члана је управни акт против кога није допуштена
жалба, али се може покренути управни спор.
(5) Високошколска установа се сматра основаном уписом у регистар правних

лица код надлежног суда (у даљем тексту: Судски регистар), чиме стиче статус
правног лица.
(6) Након доношења рјешења из става 3 овог члана и акта о оснивању, на
захтјев високошколске установе, Одјељење издаје лиценцу у складу с чланом
36 овог закона.
(7) Након добијања лиценце из става 6 овог члана, Одјељење врши упис
високошколске установе у Регистар високошколских установа.
(8) Поступак рада комисије из става 1 овог члана прописује се правилником који
доноси шеф Одјељења.“



Члан 6

У члану 30 ставу 1 ријечи: „или у другој држави“ бришу се.
У ставу 3 овог члана ријечи: „и акредитација“ бришу се.

Члан 7
У члану 33 став 4 мијења се и гласи:
„(4) Уколико високошколска установа у року из става 2 овог члана не уклони
утврђене недостатке, Одјељење доноси рјешење о забрани обављања
дјелатности високог образовања.“

Иза става 4 овог члана додају се нови ставови 5 и 6 који гласе:

„(5) Рјешење из става 4 овог члана је управни акт против којег није допуштена
жалба, али се може покренути управни спор.

(6) Правоснажно рјешење о забрани обављања дјелатности Одјељење
доставља оснивачу, надлежном суду који води Судски регистар и Агенцији ради
брисања високошколске установе из регистара.“

Члан 8
Члан 34 мијења се и гласи:

„Члан 34
(Акредитација)

(1) Високошколске установе се акредитују по основу институционалне и
програмске акредитације.

(2) Институционална акредитација високошколских установа формална је
потврда о испуњености Критеријума и минималних стандарда за
акредитацију високошколских установа које утврђује Агенција.

(3) Програмска акредитација је формална потврда испуњености Критеријума и
минималних стандарда за акредитацију студијских програма које утврђује
Агенција.

(4) Рјешење о институционалној и програмској акредитацији доноси шеф
Одјељења, након спроведене независне спољне оцјене квалитета и
препоруке Агенције.“

Члан 9

Иза члана 34 додају се нови чланови 34а и 34b који гласе:

„Члан 34а
(Фазе акредитације)

(1) Акредитација се спроводи у три фазе:
a) самовредновањем од стране високошколске установе;
b) спољном провјером, коју спроводи комисија стручњака;
c) доношењем одлуке о акредитацији.



(2) Поступак акредитације спроводи се за високошколске установе и студијске
програме.

„Члан 34b
(Комисија стручњака и Правилник)

(1) Лиценцирана високошколска установа подноси захтјев за акредитацију
Одјељењу након спроведеног поступка самовредновања и обезбјеђења
квалитета у складу с чланом 39 овог закона. Након пријема захтјева и
провјере његове уредности, Одјељење предлаже Агенцији стручњаке за
акредитацију са утврђене листе стручњака.

(2) Независна Комисија стручњака, коју именује Агенција, провјерава
испуњеност критеријума о институционалној и програмској акредитацији
високошколске установе из члана 34 овог закона, у складу с правилником
који доноси шеф Одјељења.“

Члан 10

Члан 35 мијења се и гласи:
„Члан 35

(Захтјев за издавање, поступак, спровођење и додјела акредитације)

(1) Захтјев за додјелу акредитације подноси се Одјељењу.
(2) По захтјеву из става 1 овог члана шеф Одјељења доноси рјешење којим:

a) додјељује акредитацију;
b) одбија додјелу акредитације;
c) додјељује условну акредитацију са роком за отклањање

недостатака који не може бити дужи од годину дана;
d) одузима акредитацију.

(3) Рјешење из става 2 овог члана је управни акт против којег није допуштена
жалба, али се може покренути управни спор, у року од тридесет (30) дана од
дана достављања рјешења.

(4) Високошколска установа којој је додијељена условна акредитација обавезна
је, најкасније до истека рока из става 2 тачке c) овог члана Одјељењу да
достави извјештај с потребним доказима да су утврђени недостаци
отклоњени у складу са законом.

(5) Акредитација се издаје најдуже на четири године, након чега се спроводи
поновна акредитација.

(6) Поновни захтјев за акредитацију може се поднијети по истеку рока од годину
дана од доношења рјешења којим је одбијена додјела акредитације.

(7) Рјешење о акредитацији мора бити објављено на веб-страници Владе и
уписано у Регистар.

(8) Захтјев за издавање акредитације, начин и поступак спровођења и додјеле
акредитације ближе се уређују правилником из члана 34b овог закона.“



Члан 11

Члан 36 мијења се и гласи:
„Члан 36

(Лиценца)

(1) Лиценца је дозвола за рад којом се високошколској установи одобрава
обављање дјелатности високог образовања на подручју Дистрикта, која се
доноси у форми рјешења.

(2) Поступак лиценцирања спроводи Одјељење на захтјев високошколске
установе.

(3) У поступку лиценцирања утврђује се да ли су испуњени минимални
просторни, кадровски и други материјално-технички услови за обављање
наставног, научно-истраживачког и умјетничког рада, утврђени Стандардима
и нормативима за обављање дјелатности високог образовања на подручју
Дистрикта.

(4) Лиценцом се утврђују: врста високошколске установе, студијски програми,
максималан број студената који се могу уписати на студијске програме сва
три циклуса и степена, односно дипломе које високошколске установе могу
додјељивати.

(5) Рјешење је управни акт против којег није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор у року од тридесет (30) дана од дана достављања.

(6) Високошколска установа може почети с радом, односно обављати своју
дјелатност након добијања лиценце.

(7) Правилник којим се утврђује поступак лиценцирања високошколских
установа доноси шеф Одјељења.“

Члан 12
Члан 37 мијења се и гласи:

„Члан 37
(Одузимање лиценце)

(1) Ако се у поступку надзора утврди да је високошколска установа престала да
испуњава неки од услова за обављање дјелатности високог образовања,
шеф Одјељења доноси рјешење којим одузима лиценцу.

(2) Ако се утврђени недостаци могу отклонити без битних посљедица на
квалитет студија у рјешењу из става 1 овог члана одређује се рок у којем је
високошколска установа дужна да отклони утврђене недостатке.

(3) Рок из става 2 овог члана не може бити дужи од шест мјесеци.
(4) До доношења рјешења којим се утврђује да су недостаци отклоњени

високошколска установа не може:
a) вршити пријем и упис студената;
b) обављати друге активности које су условљене отклањањем

недостатака.
(5) Против рјешења из става 1 овог члана није дозвољена жалба, али се може

покренути управни спор у року од тридесет (30) дана од дана достављања
рјешења.“



Члан 13
Члан 38 мијења се и гласи:

„Члан 38
(Одузимање акредитације)

(1) Одјељење може донијети рјешење о одузимању институционалне
акредитације високошколској установи у случају да високошколска установа:

a) више не задовољава услове и критеријуме на основу којих је
додијељена акредитација;

b) у остављеном року није испунила обавезе из условне
акредитације.

(2) Акредитација студијског програма додијељена високошколској установи
може бити одузета за сва три циклуса студија:

a) у случају одузимања лиценце;
b) у случају одузимања институционалне акредитације;
c) у свим другим случајевима прописаним законом.

(3) У случају одузимања акредитације високошколска установа може након
дванаест (12) мјесеци поново поднијети захтјев за издавање акредитације.

(4) Рјешење донесено у складу са ставовима 1 и 2 овог члана је управни акт
против којег није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор у
року од тридесет (30) дана од дана достављања рјешења.“

Члан 14

У члану 154 ставови 1 и 2 мијењају се и гласе:

„(1) Управни надзор над радом високошколских установа врши Одјељење.
(2) У вршењу надзора Одјељење може, с циљем утврђивања релевантних
чињеница и околности, затражити од надлежне инспекције спровођење
поступка инспекцијског надзора и достављање информације о утврђеном стању
и предузетим мјерама.“

Иза става 6 овог члана додаје се нови став 7 који гласи:
„(7) Начин спровођења и садржај надзора који врши Одјељење утврђују се
правилником који доноси шеф Одјељења.“

Члан 15

Члан 155 мијења се и гласи:
„Члан 155

(Инспекцијски надзор)

(1) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и подзаконских аката
врши инспекција за образовање.



(2) У вршењу инспекцијског надзора инспектор за образовање је овлашћен и
дужан да:

a) забрани рад високошколској установи која обавља дјелатност
високог образовања без дозволе за рад;

b) наложи предузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања
утврђених неправилности или недостатака у раду високошколске
установе;

c) наложи високошколској установи поништење уписа студената који су
извршени супротно одредбама овог закона и статута високошколске
установе;

d) наложи забрану рада лица на високошколској установи које није у
складу са законом стекло одговарајуће научно-наставно звање;

e) наложи високошколској установи поништење јавне исправе из члана
149 овог закона, која је издата супротно одредбама овог закона и
статута високошколске установе;

f) поднесе извјештај надлежном органу о учињеном кривичном дјелу;
g) изда прекршајни налог или поднесе захтјев за покретање

прекршајног поступка за одговорно лице високошколске установе;
h) предузме друге радње и мјере за које је законом и другим прописом

овлашћен.“

Члан 16

У члану 156 ставу 1 тачки d) број: „(3)“ замјењује се бројем: „(7)“.

Иза тачке t) овог става додаје се нова тачка u) која гласи:
„u) не дозволи вршење надзора у складу с чланом 154 ставом 1 овог закона“.

Досадашња тачка u) овог става постаје тачка v), која се мијења и гласи:
„v) не поступи по налогу надлежне инспекције издатом у складу са
овлашћењима прописаним чланом 155 овог закона“.

Члан 17

У члану 160 ставу 1 тачка е) брише се.

Члан 18

Иза члана 160 додаје се нови члан 160а који гласи:

„Члан 160а
(Доношење подзаконских аката)

Шеф Одјељења за образовање дужан је да донесе подзаконске акте прописане
овим законом у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.“



Члан 19

Члан 161 мијења се и гласи:
„Члан 161

(Усклађивање рада високошколских установа)

(1) Високошколска установа са сједиштем ван Дистрикта која је
организовала студиј на подручју Дистрикта прије ступања на снагу
Закона о високом образовању дужна је да поднесе захтјев за издавање
лиценце за обављање дјелатности високог образовања на подручју
Дистрикта.

(2) Поступак по захтјеву из става 1 овог члана спроводи се у складу са
одредбама члана 36 овог закона.

(3) Рјешење из члана 29 Закона о високом образовању („Службени гласник Брчко
дистрикта БиХ“ број 30/09) издато високошколским установама прије ступања
на снагу овог закона представља лиценцу и прву акредитацију високошколске
установе.

(4) Лиценца и акредитација из става 3 овог члана важе до рјешавања по захтјеву за
лиценцу и акредитацију који је поднесен прије ступања на снагу овог закона, а у
року који је одређен Законом о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 30/09) и рјешаваће се у складу
са одредбама овог закона.

(5) Високошколске установе које нису поднијеле захтјев за лиценцу и акредитацију
у складу са Законом о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 30/09) не могу остварити право на
акредитацију у складу са овим законом.“

Члан 20

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-416/18
Брчко, 4. јула 2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есед Кадрић


