
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 
Трг Републике Српске / , телефон: 0511338-83/, \ V\ V\ V, v/adars. net, e-mail:mp@mp. vladars. net 

Број: 07.023/612-399-7110 
БаљаЛука, 03.10.2012. године 

На основу члана 154. Закона о високом образоваљу ( "Службени гласник 
Републике Српске", бр.73/10, 104/11 и 84112) и члана 204. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр.13/02 , 87/07 и 

5011 0), поступајући по захтјеву Универзитета "Бијељина" Бијељина, министар 
просвјете и културе доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 
о допуни Рјешења о испуљености услова за почетак рада 

Универзитета "Бијељина" Бијељяна 

1. У Рјешељу Министарства просвјете и културе бр.О7.023/612-399-6/1 О од 

21.06.2012. год., у тачки 2. додају се алинеје 5 и 6 тако да тачка 2. сада гласи: 

"Универзитет "Бијељина" Бијељина, може изводити сљедеће студијске 
програме: 

-Психологија-240 ECTS 
-Пољопривредна производља-240 ECTS 
-Агроекономија-240 ECTS 
-Интегрисани студиј Фармације-300 ECTS 
-Сестринство-180 ECTS 
-до краја академске 2014115. год. студијски програм Фармација-180 ECTS 

2. Ово Рјешеље чини саставни дио Рјешеља бр.О7.023/612-399-6/1 О од 
21.06.2012. год. док остали дијелови Рјешеља остају непромијељени. 

Образложеље 

Рјешавајући по захтјеву Високе школе "Колеџ здравствене љеге" и суоснивача за 

осниваље нове високошколске установе, Универзитета "Бијељина" Бијељина, 



Министарство просвјете и културе је донијело Рјешеље бр.О7 . 023/612-399-6/10 од 
21.06.2012. год. којим је утврђено да Универзитет "Бијељина" Бијељина испуњава 
услове за почетак рада и извођеље наставе од академске 20 12/1 З . године. 
У тачки 9. наведеног Рјешеља Универзитету "Бијељина" Бијељина дата је обавеза 
да до 01.10.2012. године све статусне измјене усклади са општим актима 

Универзитета и у складу са одредбама закона који регулишу ову област. 

Након извршене статусне промјене спајаља уз припајаље, којом се Висока школа 

"Колеџ здравствене љеге" Бијељина припојила Универзитету "Бијељина" Бијељина 
и који је преузео сва права и обавезе припојеног правног субјекта, Рјешељем 

Окружног привредног суда у Бијељини бр. 059-0-Рег-12-000 736 од 02.10. 2012. год 
извршено је брисаље из судског регистра и забиљежен престанак рада Високе 

школе "Колеџ здравствене љеге" Бијељина. 

С обзиром на наведене статусне промјене и имајући у виду одредбу чл.ll Закона о 

измјенама и допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник 

Републике Српске" бр.1 04/11) којом је прописан о да високошколске установе које 
су добиле дозволу за рад за извођеље студијског програма првог циклуса из 

области фармације у складу са одредбама раније важећег закона имају обавезу да 

омогуће студентима завршетак студија најдуже до краја академске 2014/] 5. год., у 
складу са чланом 204. Закона о општем управном поступку одлучено Је као у 
диспозитиву овог Рјешеља. 

Достављен о: 

1. Универзитет "Бијељина" Бијељина 

Павловића пут 66, Дворови , Бијељина 

2. Одјељење за високо о6разовање 

З. а/а 


