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Број: --L--т-,.--~~_:__-
Датум:

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ
Трг Републике Српске / , телефон:

0511338-83 1, IV \VIV, vladars. пe/, e-mail:mp@mp. vladars. пel

Број:

07.023/612-399-6/10
Бања Лука, 26.06.2012. године

На основу члана
Републике Српске", бр.

154. Закона о високом образовању ( "Службени гласник
73/10 и 104/11), члана 13. став 2 Уредбе о условима за

оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку

испуљености услова

(

"Службени гласник Републике Српске" , број:

утврђиваља

и

41/07

23/09)

поступајући по захтјеву Универзитета "Бијељина" . Бијељина, министар просвјете и
културе доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о испуњености услова за почетак рада

Универзитета "Би,јељина" Бијељина

1.

Утврђује се да Универзитет "Бијељина" Бијељина, са сједиштем у Бијељини ,

на адреси: Павловића пут бб, испуњава услове за почетак рада и извођење
наставе од академске

2.

Универзитет

2012/13.

"Бијељина"

године.

Бијељина,

може

изводити

сљедеће

студиЈске

програме:

-Психологија-240

ECTS

-Пољопривредна производња-240
-Агроекономија-240

ECTS

ECTS

-Интегрисани студиј Фармације-300

З.

ECTS

Универзитет "Бијељина" Бијељина је обезбиједио

41

наставника, ангажована

са пуним радним временом на основу уговорао раду на неодређено вријеме ,

2

наставника ангажована са непуним радним временом на основу уговора о

раду на одређено вријеме за извођење студијских програма из тачке
рјешеља
временом.

и

1О

административно-техничких

радника,

са

пуним

2.

овога

радним

4.

Универзитет "Бијељина" Бијељина, је обезбиједио одговарајућу опрему

и

пословни простор, на адреси: Павловића пут, укупне корисне површине од

2200
5.

м2

Универзитет "Бијељина" Бијељина располаже са

8 лабораторија за извођеље

1 рачунарском

учионицом и

наставе на лиценцираним студијским програмима

те се обавезује да до почетка академске

2012113.

године обезбједи

додатне

информатичке кабинете према условима одређеним Уредбом о условима за

оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђиваља
испуљености услова.

6.

Универзитет

"Бијељина"

Бијељина

библиотечких јединица и претплату на

7.

посједује

1 научни

библиотеку

480

складу

и

просторним,

кадровским,

9000

часопис.

Универзитет "Бијељина" Бијељина може уписати укупно
са

са

организационим

студената у
материЈално

техничким условима, библиотеком и информатичком опремом.

8.

Обавезује се Универзитет "Бијељина" Бијељина да ради обезбјеђиваља и
завршетка

студија

високошколске

затеченим

установе

студентима,

или

престанка

програма, до почетка академске
културе

достави

споразум

са

2012/13.
другом

у

случају

извођеља

престанка

одређеног

рада

студијског

године Министарству просвјете и
акредитованом

установом или банкарску гаранцију у износу од

50%

високошколском

школарине по уписаном

студенту на студијским програмима.

9.

Обавезује се Универзитет "Бијељина" Бијељина да до

01.10.2012.

године све

статусне измјене усклади са општим актима Универзитета и у складу са

одредбама закона који регулишу ову област,

1О.

Провјера испуљености услова за обављаље дјелатности високог образоваља
вршиће се у складу са одредбама Закона о високом образоваљу.

Образложеље

У складу са захтјевом "Колеџа здравствене љеге" Бијељина за осниваље нове

високошколске

установе,

07.023/612-3-1110

од

Министарство

11.05.2010.

просвјете

године

дало

и

културе

сагласност

је
на

актом

бр.

осниваље

високошколске установе Универзитета "Бијељина" Бијељина са сједиштем

у

Бијељини на адреси Павловића пут бб. У том смислу, у образложељу наведеног
акта је наведено да сагласност на оснивање нове високошколске установе не

подразумијева дозволу за рад нити дозволу за извођеље студиј ских програма и да је
високошколска установа према члану

10.

Уредбе о условима за осниваље и почетак

рада високошколских установа и о поступку утврђиваља испуљености услова

("Службени гласник Републике Српске" број:

41/07

и

23/09)

дужна, у року од

60

дана од дана уписа у судски регистар, поднијети Министарству просвјете и културе
захтЈев за издаваље дозволе за рад.

С тим у вези и у циљу добијања дозволе за рад, Универзитет "Бијељина" Бијељина
је поднио

05.08.2010.

године захтјев за лиценцирање нових студијских програма, из

три научне области, и то:

Интегрисани студиј Фармације и првог циклуса студиј ских програма Сестринство,
Пољопривредна производња, Агроекономија и Психологија.
Поступајући по захтјеву за лиценцирање нових студијских програма, министар
просвјете и културе је на основу члана

11.

став

1.

Уредбе о условима за оснивање и

почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености

услова донио рјешења о именовању комисија за лиценцирање и то:

1.

Рјешење

број:

од

07.023/612-399110

године

03.09.2010.

о

именовању

Комисије за лиценцирање интегрисаног студијског програма Фармација у
петогодишњем трајању на Универзитету "Бијељина" Бијељина у саставу:

-проф. др Гордана Вулета, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет,
предсједник Комисије,

-проф. др

Соте Владимиров, Универзитет у Београду, Фармацеутски

факултет, члан и

-проф. др Слободан Миловановић, Универзитет у Источном Сарајеву,
Медицински факултет, члан.

2.

Рјешење број:

07.023/612-399-1110

од

03.09.2010.

године о

именовању

Комисије за лиценцирање првог циклуса студијског програма Психологија,
у

четворогодишњем трајању на Универзитету "Бијељина"

Бијељина,

у

саставу:

-проф.

др

Милена

Пашић,

Универзитет

у

Бањој

Луци,

Филозофски

факултет, предсједник Комисије,
-проф. др Драгољуб Крнета, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски
факултет, члан и

-проф. др Сања Ловрић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет,
члан.

З.

Рјешење

број:

07.023/612-399-2110

од

06.09.2010.

године

о

именовању

Комисије за лиценцирање првог циклуса студијског програма Сестринство,
у трогодишњем трајању на Универзитету "Бијељина" Бијељина, у саставу:
-проф. др Мирослав Петковић, Универзитет у Бањој Луци, Медицински
факултет, предсједник Комисије,

-проф.

др

Јелица

Предојевић-Самарџић,

Универзитет

у

Бањој

Луци,

Медицински факултет, члан и

-проф. др Јања Бојанић, Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет,
члан.

4.

Рјешење број:
првог

07.023/612-399-3/10

циклуса

студијских

од

06.09.2010.

програма:

године за лиценцирање

Пољопривредна

производња

и

Агроекономија, у четворогодишњем трајању, на Универзитету "Бијељина"
Бијељина, у саставу:

-проф. др Никола Мићић, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни
факултет, предсједник Комисије,
-проф.

др

Борка

Сорајић,

Универзитет

у

Источном

Сарајеву,

Пољопривредни факултет и
-проф. др Александар Остојић, Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни
факултет.

Комисија за лиценцирање интегрисаног студијског програма Фармација је на
основу анализе достављене документације Универзитета "Бијељина" и непосредног
увида извршеног

године,

18.10.2010.

у просторне, материјално-техничке и друге

услове на адреси Универзитета "Бијељина" у Бијељини, сачинила
године прелиминарни Извјештај

25.10. 2010.

у којем је констатовала недостатке у курикулуму

интегрисаног студијског програма Фармација на Универзитету "Бијељина"
предложила да се изврше измјене и допуне у смислу да се исти

те

усагласи са

референтним фармацеутским факултетима у: Београду, Нишу и Атини. Такође је
констатовано да за извођење студијског програма Фармација недостаје неопходан

прибор, посуђе, већи број фармацеутских супстанци и примарна амбалажа за
паковање лијекова које студенти израђују на вјежбама и адекватна литература.

Уједно, Комисија је сугерисала да надлежно Министарство просвјете и културе,
службеним дописом, затражи информације од факултета или института, на којима
су већ ангажовани наставници, чија су имена наведена на Листи ангажованих
наствника

"Бијељина"

на

интегрисаном

Бијељина,

о

студијском

њиховом

програму

ангажовању

Фармација

и

радном

Универзитета

статусу

на

овим

установама као и податке о условима под којима се одобрава ангажовање ових

наставника (стални радни однос у пуном радном времену или допунски рад) на
Универзитету "Бијељина" Бијељина.

На

основу

анализе

"Бијељина" Бијељина, од

накнадно

достављене документације

23.11.2010.

Универзитета

године, Комисија је извршила допуну

претходно сачињене анализе интегрисаног студијског програма Фармација на

Универзитету "Бијељина" Бијељина и сачинила

19.01.2011.

године Извјештај у

коЈем Је констатовано:

-да је курикулум интегрисаног студијског програма Фармација на Универзитету
"Бијељина" Бијељина усаглашен са курикулумима фармацеутских факултета у
Београду,

Нишу

и

Атини,

уз

напомену

да

су

називи

појединих

предмета

Фармацеутског факултета у Атини неадекватно преведени.У погледу недостајућег
прибора, посуђа, фармацеутских супстанци и амбалажа за паковање лијекова,

Универзитет

"Бијељина"

Бијељина

је

доставио

предрачуне

за

набавку

лабораторијских апарата и опреме на основу којих је Комисија у овом дијелу
Извјештаја закључила, иако тренутно не посједује цјелокупну опрему, да је

Универзитет

"Бијељина"

извршила увид

започео

набавку

неопходне

опреме.

Комисија је

у списак стручне литературе коју је Универзитет "Бијељина"

набавио на приједлог Комисије те увид у списак стручних публикација и уџбеника

који су набављени у сврху практичне наставе из фармакологије, фармацеутске
хемије, фармакогнозије, физиологије и биохемије.
Такође, Комисија је извршила увид у допис Министарства просвјете и
културе, број:

07.023/612-399/10

од

25.11.2010.

године којим су јој достављени

тражени подаци на основу чега је Комисија упутила сугестију да се за професоре
који су већ ангажовани на некој од високошколских установа или института из ове
области, од стране Универзитета "Бијељина" прибави сагласност послодаваца за

ангажовање на Универзитету "Бијељина" Бијељина за извођење интегрисаног
студијског програма Фармација.
Због

накнадног

одустанка чланова

од

ангажовања у

даљем

раду

Комисије,

министар је ради окончања процедуре лиценцирања наведеног студијског програма
рјешењем бр.
саставу:

07.023/612-399-4/10

од

10.06.2012.

год. именовао нову Комисију у

-проф. др Ана Сабо, Медицински факултет Универзитета Нови Сад, предсједник
Комисије, проф. др Мирјана Антуновић, Медицински факултет Универзитета у

Крагујевцу члан и проф. др

Марија Тоскић-Радојичић, Медицински факултет

Универзитета у Нишу, члан.

Именована Комисија је извршила стручно вредноваље предложеног студијског
програма и непосредним увидом извршила провјеру испуљености просторних

капацитета и постојаља осталих
сачиљеном дана

19.06.2012.

доказа из члана

10

Уредбе. У свом Извјештају

године, Комисија је констатовала да је интегрисани

студијски програма Фармација, планиран за извођеље на Универзитету "Бијељина"

Бијељина највећим дијелом подударан са сличним студијским програмима који се
изводе

у

другим

акредитованим

потписница

Болољске

Универзитет

"Бијељина"

високошколским

декларације.

Такође,

Бијељина

установама

Комисија

посједује

простор

је

из

земаља

констатовала

који је

адекватно

да

и

савремено опремљен за извођеље овог студијског програма и да је број наставног

особља, запослен у пуном радном времену по основу уговора о раду на неодређено

вријеме у складу са условима прописаним Уредбом за осниваље и почетак рада
високошколских установа и о поступку утврђиваља испуљености услова. Такође,

констатовано је да Универзитет "Бијељина" располаже библиотеком са довољним
бројем библиотечких јединица потребних за извођеље интегрисаног студијског
програма Фармација.

У смислу наведеног, у Извјештају Комисије који је достављен наувид и сагласност
министру,

констатовано

неопходне

услове

за

је

да

почетак

Универзитет
извођеља

"Бијељина"

интегрисаног

Бијељина

испуљава

студијског

програма

Фармација.

Имајући у виду да се захтјев Универзитета "Бијељина" Бијељина односи на

лиценцираље студијског програма и издаваље дозволе за рад високошколској
установи која би образовала стручНе кадрове из ресора здравства, прије доношеља
коначног рјешеља министар просвјете и културе је затражио мишљеље ресорног

Министарства

здравља

и

социјалне

заштите

о

друштвеној

потреби

и

сврсисходности извођеља интегрисаног студијског програма Фармација.

На основу увида у достављени студијски програм и Извјештај
лиценцираље интегрисаног студијског програма Фармација од

комисије за

19.06.2012.

године,

Министарство здравља и социјалне заштите је доставила акт бр.11/07-012-207/12
од

21.06.2012.

године којим је потврђена друштвена потреба и сврсисходност

лиценцираља интегрисаног студијског програма Фармација и дата сагласност за
издаваље дозволе за рад и извођеље овог студијског програма на Универзитету

"Бијељина" Бијељина.
Комисија за лиценцирање студијског програма Психологија је на основу анализе

достављене документације Универзитета "Бијељина" и непосредног увида од

17.09.2010.

године,

у просторне, материјално-техничке и друге услове на адреси

Универзитета "Бијељина" у Бијељини, сачинила

20.09. 2010.

године Извјештај у

којем је констатовала: да је предложени модел првог циклуса студијског програма
Психологија
који

се

у великој мјери подударан са студијским програмима Психологије

изводе

на

Универзитету

у

Београду,

Универзитету

у

Загребу

и

Универзитету Црне Горе, да је коректно утврђена матичност свког ПОЈединог
предмета, да Универзитет "Бијељина" Бијељина располаже са савремено

опремљеним простором намијељеним за извођеље наставе студијског програма
Психологија и да је ангажовано пет професора, у сталном радном односу са пуним

радним

временом

на

обавезним

наставним

предметима

студијског

програма

Психологија.

С обзиром на наведено, Комисија је у свом Извјештају од
констатовала да

Универзитет "Бијељина" у потпуности

20.09.201 О.

године

испуљава услове за

почетак извођеља првог циклуса студијског програма Психологија.
Комисија за лиценцирање првог цикулса студијског програма Сестринство, на
основу анализе достављене документације Универзитета "Бијељина" и непосредног

увида од

11.10.2010.

године, у просторне, материјално-техничке и друге услове на

адреси Универзитета "Бијељина" у Бијељини, је

11.10. 2010.

године сачинила

Извјештај у којем је констатовала да је садржај предложеног студијског програма
Сестринство уопштено дефинисан. Такође, увидом у достављену документацију

Комисија је констатовала да су са свим наставницима потребним за реализацију
наставног процеса на студијском програму Сестринство склопљени уговори о

ангажоваљу на одређено вријеме а што је супротно одредбама члана
високом образоваљу и члана

17.

Закона о

17.

Уредбе о условима за осниваље и почетак рада

високошколских установа и о поступку утврђиваља испуљености услова.

С обзиром на наведено, Комисија је у свом Извјештају од

10.11.2011.

констатовала да број наставног кадра на обавезним предметима

године

није у складу са

Уредбом и да Универзитет "Бијељина" не испуљава кадровске услове за извођеље
студијског програма Сестринство.
Комисија за лиценцираље првог циклуса студијских програма Пољопривредна

производља

и

Агроекономија,

на

основу

анализе

достављене

документације

Универзитета "Бијељина" и непосредног увида у просторне, материјално-техничке

и друге услове на адреси Универзитета "Бијељина" у Бијељини, је

24.09. 201 О.

године сачинила прелиминарни Извјештај у којем је констатовала и сугерисала
Универзитету да за професоре наведене у

извођеље

ових

студијских

програма

Листи ангажованих

обезбиједи

Пољопривредног

факултета Универзитета у

Универзитета у

Београду,

Шумарског

факултета

и

Института за
Технолошког

сагласности

Београду,

од

Шумарског

онкологију и

факултета

наставника за

радиологију

Универзитета

у

стране

факултета

Србије,

Источном

Сарајеву за ангажоваље на Универзитету "Бијељина" Бијељина.
Како су чланови именоване Комисије одустали од накнадног ангажовања ради

сачиљаваља

коначног Извјештаја о испуљености услова за извођеље ових
студијских програма, министар је рјешељем бр.О7.023/612-399-5/10 од 10.06.2012.
године именовао нову Комисију у саставу:

-проф. др Слободан Церанић, Пољопривреди факултет Универзитета у Београду,
предсједник Комисије, проф. др Зорица Васиљевић, Пољопривредни факултет
Универзитета у Београду члан и проф. др

Васкрсије Јаљић, Пољопривредни

факултетУниверзитета у Баљој Луци, члан.

Комисија за лиценцираље студијских програма Агроекономија и Пољопривредна
производља

је

на

основу

анализе

"Бијељина" и непосредног увида од

достављене

19.06.2012.

документације

Универзитета

године, у просторне, материјално

техничке и друге услове на адреси Универзитета "Бијељина" у Бијељини, сачинила
Извјештај

у

којем је

констатовала да

су

предложени

модели

првог

циклуса

студиј ских програма Агроекономија и Пољопривредна Производља највећим

."

дијелом подударни са студијским програмима који се из ове научне области изводе
на

осталим

"Бијељина"

акредитованим
Бијељина

лабораторијом

високошколским

располаже

са

установама,

савремено

да

Универзитет

опремљеним

простором

и

намијељеним за извођеље ових студијских програма и адекватним

бројем наставног кадра, ангажованим у сталном радном односу са пуним радним

временом

за извођеље

првог циклуса студијских програма Агроекономија и

Пољопривредна производља.

У

Извјештају

Комисије

сачиљеном

19.06.2012.

године

констатовано

Универзитет "Бијељина" испуљава услове за почетак извођеља

је

да

првог циклуса

наведених студијских програма.

Сљедом наведеног и имајући у виду да се захтјев Универзитета "Бијељина"
Бијељина односи на лиценцирање студијских програма и издаваље дозволе за рад
високошколској

установи

која

би

пољопривреде, у циљу доношеља

образовала

стручне

кадрове

из

ресора

коначног рјешеља и издаваља дозволе за рад

високошколској установи, министар просвјете и културе је затражио и мишљеље
ресорног Министарства пољопривреде , водопривреде и шумарства о друштвеној

потреби

и

сврсисходности

извођеља

првог

циклуса

студијских

програма

Агроекономија и Пољопривредна производља, у четворогодишљем трајаљу .

На основу увида у достављене студијске програме и Извјештаје Комисије за
лиценцираље наведених студијских програма од

19.06.2012.

године, Министарство

пољопривреде, водопривреде и шумарстваје доставилво акт бр.12.01.33-250/12 од

године

20.06.2012.

којим је

потврђена друштвена

лиценцираља предметних студијских програма

потреба

и

сврсисходност

и дата сагласност за

издаваље

дозволе за рад и извођеље првог циклуса студијских програма Агроекономија и
Пољопривредна производља на Универзитету "Бијељина" Бијељина.

Имајући

у

виду

наведено,

да је

универзитет дефинисан

као

високошколска

установа која реализује најмаље пет различитих студијских програма из најмаље
три научне области-природне науке, техничке науке, биомедицина и здравство,

биотехничке

науке,

друштвене

науке

и

хуманистичке

спроведених поступака лиценцираља у Извјештајима

науке,

Комисија

да

је

након

констатовано да

Универзитет "Бијељина" Бијељина испуљава услове за извођеље интегрисаног

студијског програма Фармација-300

-Пољопривредна производља-240

240 ECTS,

ECTS и првог циклуса студијских програма:
ECTS, Агроекономија-240 ECTS и Психологија-

одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Поука о правном средству:

Ово рјешеље је коначно у управном поступку, а против истог се може поrкнути
управни спор пред Окружним судом у Бањој Луци у року од

30

дана

достављаља рј ешеља.
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