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На основу чл. 64. Закона о високом образовању и чл. 43 Статута Универзитета Бијељина, на 

сједници, одржаној дана 02.10.2012. године Сенат Универзитета, у с в а ј а 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УНИВЕРЗТЕТА БИЈЕЉИНА 

Члaн 1. 

Oвим Прaвилникoм прoписуje сe израда, садржај, праћење и ревизија стратегије развоја 

Универзитета Бијељина.

Члaн 2. 

(1) Стратегија развоја Универзитета је плaнски дoкумeнт пoлитикe рaзвoja кojом сe oдрeђуjу

стрaтeшки циљeви и приoритeти развоја Универзитета. 

(2) Стрaтeшки циљeви и приoритeти развоја се усклађују са Мисијом и Визијом развоја

Универзитета Бијељина, чији је творац, по правилу, оснивач Универзитета.

Члaн 3. 

(1) Стратегија развоја сe дoнoси у пoступку сaвjeтoвaњa с oдгoвoрajaћим спољним и унутрашњим

заинтересованим странама како би се у стратегију, поред интереса оснивача, запослених и

студената инкорпорисали и  шири друштвени интереси.

(2) Управа Универзитета и Комисија за обезбјеђење квалитета на званичној сједници са спољним

заинтересованим странама разговара и о стратешким циљевима.

Члaн 4. 

(1) Стратегија развоја Универзитета се доноси по одређеној процедури, која подразумјева

именовање радне групе од стране ректора Универзитета.

(2) Како би сачинили приједлог стратегије, радна група прикупља све потребне информације од

наставног особља, оснивача, студената, служби Универзитета, као и спољних заинтересованих

страна.

(3) Нацрт стратегије радна група доставља ректору који заједно са Комисијом за обезбјеђење

квалитета сачињава приједлог стратегије развоја Универзитета и доставља је Сенату на усвајање.

(4) Именовање радне групе из члана 2.и 3.овог члана врши ректор Универзитета

Члaн 5. 

Стратегија развоја треба да садржи сљeдeћa пoглaвљa и дoдaткe:

1. увoд,

2. опште податке о Универзитету,

3. приказ тренутног стања на Универзитету,

4. основ за израду стратегије,

5. анализу конкуренције,

6. анализу окружења и демографске податке,

7. оцјену снага, слабости, шанси и пријетњи за развој Универзитета,

8. мисију, визију и стратешке циљеве,

9. акциони план за реализацију стратешких циљева,

10. друге додатке.



Члaн 6. 

(1) Реализацију стратешких циљева, односно акционог плана прати Комисија за обезбјеђење

квалитета, о томе сачињава годишњи извјештај са препорукама и доставља их Сенату

Универзитета.

(2) Сенат Универзитета одлуком усваја извјештај Комисије о реализацији стратешких циљева, а

пошто испита значај прпорука обавезује Комисију да у наредном периоду реализује наведене

препроуке и о њиховој реализацији обавјести Сенат уз наредни редовни извјештај.

Члaн 7. 

(1) Комисија за обезбјеђење квалитета даје приједлог за ревидирање стратешких циљева уколико

неки од циљева није реализован, односно уколико је извјесно да одређени циљеви неће моћи

бити реализовани у периоду за који је стратегија развоја донијета.

(2) Приједлог ревизије стратешких циљева доставља се Сенату ради усвајања.

Члaн 8. 

У поступку праћења реализације акционог плана и других активности у поступку обезбјеђења 

квалитета, Комисија примјењује све опште акте усвојене од стране органа Универзитета. 

Члан 9.  

Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин истовјетан његовом доношењу. 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објављује се на web страници 

Универзитета. 

      Предсједник Сената 

Проф. др Милена Јеликић-Станков 

____________________________ 
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На основу члана и 86. и 64. Закона о високом образовању (Сл.гласник Републике Српске 

бр.73/10, 104/11 и 84/12), Сенат Универзитета на сједници одржаној дана 02.10.2012.године,  доноси  с л 

е д е ћ у:  

ОДЛУКА 

о  усвајању Правилника о изради стратегије развоја Универзитета 

Члан 1. 

Усваја се Правилник о изради стратегије развоја Универзитета Бијељина. 

Члан 2. 

Ова одлука биће објављена на огласној табли Универзитета, ступа на снагу даном доношења. 

Број:  02-576-1/12 

Дана: 02.10.2012.година 

Бијељина 

   Предсједник Сената 

Проф. др Милена Јеликић-Станков 

          _________________________ 
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