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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени 

гласник Републике Српске", бр. 118/0:i и 11/09, 74/ 1 О и 86/ 1 0), а у вези са 
чланом 21. Закона о високом образс•вању ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 73/ 1 О, 104/11 и 84/1 2) и чтшом 13. став 1. Правилника о вођењу 
ре ''ИСТР~- В\-'lсоv.о!IЈколских установа ,, Регистра наставника и сарадника 

("Службени гласник Републике Српске' · , бр.ој 66/07), рјешавајући по захтјеву 
Универзитета "Бијељина", Бијељина за упис у Регистар високошколских 

установа, министар просвјете и културе доноси 

РЈЕIПЕЊЕ 

1. У Регистар високошколских установа код Министарства просвјете и 
културе Републике Српске уписије се високошколска установа под називом: 

Универзитет "Бијељина", Бијељина, са сједиштем у Бијељини, Павловића пут 

бб, Дворови . 

2. Упис је извршен под регистарским бројем 22, књига 1, са даном 

15.10.2012. године. 

З. Уписом у Регистар високошкол-.;ких установа Универзитет "Бијељина", 

Бијељина, може да обавља дјелатност вtrсоког образовања. 

4. Лице овлаштено за заступање Универзитета "Бијељина", Бијељина је 

директор Универзитета Боро Крстић из Бијељине, ул. Кнез Иво од Семберије 

бр. 29. 



5. Универзитет "Бијељина", Бијељина дужан је у року од 30 дана од дана 
настанка промјене из члана 5, 10, 11 и 12. Правилника о вођељу Регистра 
високошколских установа и Регистра наставника и сарадника ( «Службени 
гласник Републике Српске», број 66/07), Министарству просвјете и културе 
поднијети захтјев за упис промјена у Регистар високошколских установа и 

Регистар наставника и сарадника. 

Образложеље 

Универзитет "Бијељина", Бијељина, у складу са одредбом члана 14. 
Правилника о вођељу Регистра високошколских установа и Регистра наставника 

и сарадника, поднио је захтјев за упис у Регистар високошколских установа на 

Обрасцу број 1. 
Уз захтјев за упис у Регистар високошколских установа, Универзитет 

"Бијељина", Бијељина, приложио је потребну документацију и то: 
Рјешеље о испуљености услова за почетак рада Универзитета 

"Бијељина", Бијељина, број 07.023/612-399-6/10 од 21.06.2012. године и 
број: 07.023/612-399-7110 од 03.10.2012. године, 
Дозволу за рад, број 07.023/602-399-811 О од 05.10.2012. године, 
Попуљен Образац бр. 1 (Захтјев за упис у Регистар високошколских 
установа), 

Рјешеље Основног суда у Бијељини о упису у судски регистар, број: 059-
0-Рег-12-000 735 од 02.10.2012. године, 
Одлуку о именоваљу лица овлаштеног за заступаље, број: 03-300/12 од 
24.07.2012. године, 
Потврду о регистрацији издату од стране Пореске управе (ЈИБ), број 

06/1.05/0801.053-l-241/10 од 08.07.2010. године и 
Обавјештеље Републичког завода за статистику, Баља Лука, број 34825 
од 07.07.201 О. године. 

Увидом у приложену документацију утврђено је да су испуљени услови, 

предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о вођељу Регистра 

високошколских установа и Регистра наставника и сарадника, за упис 

Универзитета "Бијељина", Бијељина у Регистар високошколских установа. 

На основу напријед наведеног, одлучено је као у диспозитиву рјешеља. 

Упутство о правном средству: 

Против овог рјешеља није дозвољена жалба, али се може покренути управни 

спор пред Окружним судом у Баљој Луци. Тужба се у два примЈерка предаје 

суду непосредно или шаље поштом. 

Достављен о: 

1. Универзитет "Бијељина", Бијељина, 

Дворови-Бијељина, Павловића пут 66, 
2. Одјељењу за високо образовање, 
З. а/а 


