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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 33. редовној 

сједници одржаној 30. новембра 2022. 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 БиХ“, бројеви 30/09, 29/18 и 16/20), у члану 1, ријечи: „овим законом“ 

замјењују се ријечима: „Законом о високом образовању у Брчко дистрикту Босне и 

Херцеговине (у даљем тексту: Закон)“. 

 

Члан 2 

У члану 2 иза тачке w) додаје се тачка x) која гласи: „Научна публикација је научни часопис 

или зборник научних радова који је индексиран у референтним научним базама података 

(Web of Science Core Collection, Current Contents Connect i SCOPUS), у којем се, уз примјену 

научне методологије, обрађује тема одређеног научног подручја.“ 

 

Члан 3 

У члану 6 ставовима 1 и 2, члану 12 ставу 1 тачки а), члану 13 ставу 1 тачки  а), члану 14 

ставу 1 тачки а) и члану 21 ставу 5 иза ријечи: „Програм развоја високог образовања“ додају 

се ријечи: „и науке“.  

 

Члан 4 

У члану 14 иза тачке ј) додаје се нова тачка k) која гласи: „k) доноси рјешење којим се 

одобрава извођење студијског програма уколико је оцјена Комисије позитивна, односно 

рјешење којим се захтјев одбија уколико је оцјена негативна;“. 

Досадашње тачке k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) и w) постају тачке l), m), n), o), p), q), r), 

s), t), u), v) i w) и x). 

 

 

Члан 5 

Иза члана 14 додаје се нови члан 14а који гласи:  

 

„14а 

(Надлежности Пододјељења за високо образовање и науку) 

 

(1) Пододјељење за високо образовање и науку надлежно је за предлагање аката и обављање 

стручних и оперативних  послова прописаних  чланом 14 овог закона.  

(2) Састав и организација Пододјељења за високо образовање и науку као организационе 

јединице у оквиру Одјељења одређују се организационим планом.“ 



 

                                                               Члан 6 

У члану 16 ставу 1, ријеч: „наставних“ замјењује се ријечју: „студијских“.  

 

Члан 7 

У члану 18 ставу 2, ријеч: „наставни“ замјењује се ријечју: „студијски“. 

 

 

Члан 8 

У члану 32 ставу 3 иза ријечи: „студија“ додају се интерпункцијски знак зарез: „(,)“ и ријечи: 

„студијског програма“. 

 

Члан 9 

У члану 35 став 2 мијења се и гласи:  

„(2) По захтјеву из става 1 овог члана, а на основу мишљења комисије домаћих и 

међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препоруке о 

акредитацији високошколских установа и студијских програма, и препоруке Агенције, шеф 

Одјељења доноси рјешење којим се:  

 

a) акредитује високошколска установа или студијски програм, на период од пет година, 

само у случају када су сви критеријуми оцијењени као потпуно или знатно испуњени; 

b) додјељује условна акредитација (односно писмо очекивања), на период од једне до 

најдуже двије године, у случају када је више од половине критеријума оцијењено као у 

потпуности или знатно испуњено, а сви остали као дјелимично испуњени; 

c) одбија акредитација, ако је најмање један критеријум оцијењен као неиспуњен или 

када је више од половине критеријума оцијењено као дјелимично испуњено. 

У ставу 4 овог члана иза ријечи: „условна акредитација“ додају се ријечи: „(односно, писмо 

очекивања)“ а ријечи: „тачке c)“ замјењују се ријечима: „тачке b)“. 

У ставу 5 овог члана, ријечи: „четири године“ замјењују се ријечима: „пет година“. 

 

Члан 10 

У члану 38 у ставу 1 тачки b), ријечи: „условне акредитације“ замјењују се ријечима: „из 

члана 35 ставa 2 тачке b) и става 4 Закона“. 

 

Члан 11 

Иза члана 70 додаје се нови члан 70а који гласи: 

„70а 

(Лиценцирање студијских програма) 

 

Поступак лиценцирања студијских програма у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине 

утврђује се подзаконским актом који доноси шеф Одјељења, у складу с Препорукама о 

критеријумима за лиценцирање високошколских установа и студијских програма у Босни и 

Херцеговини које доноси Агенција, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 

закона.“  

 

Члан 12 

У члану 121 испред ријечи: „Минимални услови“ додаје се ознака става „(1)“. 

 

Иза става 1 овог члана додаје се нови став 2 који гласи: 

 



„(2) Минимални услови за избор у научно-наставна звања прописани су одредбом члана 28 

Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Оквирни 

закон).“  

 

Члан 13 

У члану 122 испред ријечи: „Минимални услови“ додаје се ознака става „(1)“. 

Иза става 1 овог члана додаје се нови став 2 који гласи: 

„(2) Минимални услови за избор у умјетничко-наставна звања прописани су одредбом 

члана 29 Оквирног закона.“ 

 

Члан 14 

У члану 123 иза става 2 додаје се став 3 који гласи: 

„(3) Минимални услови за избор у наставна звања на високој школи прописани су одредбом 

члана 30 Оквирног закона.“ 

 

Члан 15 

У члану 124 иза става 2 додаје се став 3 који гласи: 

„(3) Минимални услови за избор у умјетничка звања на високој школи прописани су 

одредбом члана 31 Оквирног закона.“ 

 

Члан 16 

У члану 128 став 2 мијења се и гласи: 

„(2) Општеприхваћени стандарди и критеријуми за избор у звања детаљније се разрађују 

правилником који доноси шеф Одјељења.“ 

 

 

Члан 17 

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

 

„Члан 160b 

(Рок за доношење правилника) 

Рок за доношење правилника из члана 128 Закона је шест мјесеци од дана ступања на снагу 

овог закона.“ 

 

Члан 18 

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

дистрикта Босне и Херцеговине. 
 

 

Број: 01-02-5725/22 

Брчко, 30. новембра 2022. године 

 

                ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                                    СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                                    Мр сц. Синиша Милић 


