
На основу члана 30. тачка (4) Закона о високом образовању Републике Српске (''Службени 

гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18“), „Стандарда 

и смјерница за осигурање квалитета у европском простору високог образовања” (The Standards 

and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG, 2015) и члана 

15. став (1) тачка 8. подтачка 4. Статута Агенције за акредитацију високошколских установа 

Републике Српске, Управни одбор на 23. редовној сједници одржаној 06.07.2020. године, 

усвојио је 

 

 

П Р A В И Л Н И К 

о измјени и допунама Правилника о акредитацији  

високошколских установа и студијских програма 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником врши се измјена и допуне Правилника о акредитацији 

високошколских установа и студијских програма, бр.: 01/1.5.147-5-1/18 од 01.06.2018. године, 

01/6.5.354-5/18 од 21.12.2018. године и  01/6.5.212-3/19 од 25.06.2019. године, (у даљем тексту: 

Правилник),  

 

Члан 2. 

 

У члану 24. у ставу (3) иза ријечи „ путем интернет комуникације“, брише се ријеч: Skype. 

Иза става (4) додају се нови ставови (5) и (6), који гласе: 

 

„ (5) Изузетно од одредби из ст. (1),(2),(3) и (4) овог члана, Комисија стручњака може одржати 

први састанак и електронским путем.“ 

„ (6) У случају из става 5. овог члана, усаглашавање и потписивање документације за 

ангажовање чланова Комисије стручњака ће се вршити електронским путем и поштом.“  

 

Члан 3. 

 

У члану 30. иза става (5) додају се нови ставови (6), (7) и (8), који гласе: 

 

„ (6) Изузетно од одредби из ст. (1), (2), (3), (4) и (5) овог члана, у ванредним ситуацијама и/или 

околностима када није дозвољено путовање и/или окупљање већег броја особа на једном 

мјесту, посјета високошколској установи се може организовати и електронским путем, 

коришћењем апликације за одржавање виртуелних састанака (у даљем тексту: виртуелна 

посјета).“ 

„ (7) Виртуелна посјета се одвија према плану и програму посјете и високошколска установа 

је дужна да обезбиједи групе саговорника које су предвиђене и у случају  посјете 

високошколској установи у редовним околностима.“ 

„ (8) У случају виртуелне посјете, високошколска установа је дужна да обезбиједи  и виртуелни 

обилазак високошколске установе, односно видео презентацију физичких ресурса.“  

 

Члан 4. 

  

У члану 49. иза става (5) додају се нови ставови (6) и (7), који гласе: 

„ (6) Изузетно од одредби из ст. (4) и (5) овог члана, у ванредним ситуацијама и/или 

околностима када није дозвољено путовање и/или окупљање већег броја особа на једном 



мјесту, посјета високошколској установи с циљем провјере испуњености критеријума се може 

организовати и као виртуелна посјета.  

„ (7) За спровођење виртуелне посјете из става (6) овог члана, високошколска установа је 

дужна да обезбиједи групе саговорника које су предвиђене и у случају  посјете високошколској 

установи у редовним околностима. 

 

 

Члан 5. 

 

Правилник о измјени и допунaма Правилника о акредитацији високошколских 

установа и студијских програма ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

Број: 01/6.5.192/20         ПРЕДСЈЕДНИК  

Дана, 06.07.2020. године               УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ 

 

                Доц. др Драгомир Јовичић, с.р. 


