
 
На основу члана 15. став 13. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 73/10) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 24. марта 2011. године, 
д о н и ј е л а  ј е 
 
 

УРЕДБУ 
О УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА ВИСОКОШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА И О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом уредбом уређују се услови за оснивање и почетак рада високошколских установа, те 
поступак за утврђивање испуњености услова за обављање дјелатности високог образовања. 
 

Члан 2. 
 

Високошколска установа може почети да ради и обавља дјелатност високог образовања 
ако испуњава прописане кадровске, просторне и материјално-техничке услове за извођење 
наставе на студијским програмима који испуњавају услове прописане Законом и овом уредбом.  
 
 
II  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Члан 3. 

 
(1) Високошколска установа мора испунити кадровске услове за обављање дјелатности 

високог образовања прописане чланом 15.  ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7. Закона. 
(2) Поред услова из става 1. овог члана, за извођење наставе на студијском програму 

другог циклуса универзитет мора имати у радном односу са пуним радним временом најмање 
једну половину наставника за извођење наставе из ускостручних предмета од укупног броја 
наставника потребних за извођење наставе на том студијском програму. 

(3) Наставу на студијском програму изводи наставник који, поред  услова из става 1. овога 
члана, има и најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у међународним 
часописима са SCI листе. 

(4) Максимална седмична норма за наставника је 12 часова предавања, односно 10 часова 
вјежби за сараднике. 

 
Члан 4. 

 
Наставник који има заснован радни однос са пуним радним временом на високошколској 

установи у Републици Српској, Федерацији БиХ или иностранству може бити ангажован и на 
другој високошколској установи у Републици Српској до половине пуног радног времена, у складу 
са прописима који регулишу радне односе у Републици Српској и на основу споразума између 
високошколских установа, у којем се прецизира облик радног ангажовања и расподјела радног 
времена наставника на свакој од високошколских установа. 

 
 



Члан 5. 
 

(1) Универзитет мора имати најмање десет радника за административно-техничке 
послове у радном односу са пуним радним временом. 

(2) Висока школа мора имати најмање пет радника за административно-техничке послове 
у радном односу са пуним радним временом. 

 
Члан 6. 

 
(1) Високошколска установа мора испунити просторне услови за почетак рада и обављање 

дјелатности високог образовања прописане чланом 15. ст. 8. и 9. Закона. 
(2) Структура пословног простора из става 1. овог члана мора задовољавати основне 

предуслове за одвијање наставно-научног рада са довољним бројем сједећих мјеста. 
(3) Оптималне површине укупног корисног пословног простора по једном уписаном 

студенту а према областима образовања су: 
а) природне науке  5  м², 
б) пољопривредне науке  5  м², 
в) инжењерство и технологија  7  м², 
г) медицинске и здравствене науке    9  м², 
д) друштвене науке  3  м², 
ђ) хуманистичке науке   3  м² и 
е) умјетност и спорт  12 м². 
(4) Високошколска установа мора испуњавати најмање 50% прописаних оптималних 

просторних услова за обављање дјелатности високог образовања из става 3. овог члана за 
студенте који високо образовање стичу као редовни студенти, односно најмање 25% за студенте 
који високо образовање стичу као ванредни студенти. 

(5) Приликом утврђивања испуњености просторних услова за обављање дјелатности 
високог образовања не узимају се у обзир студенти који имају статус апсолвената. 

(6) Високошколска установа мора имати санитарни чвор са минимално једном кабином на 
сваких 50 студената. 

 
Члан 7. 

 
(1) Високошколска установа је обавезна да има библиотеку која врстом и обимом 

библиотечких јединица обезбјеђује неопходну подршку наставном процесу, 
научноистраживачком и умјетничком раду из области из којих се изводе студијски програми. 

(2) Библиотечке јединице чини референтна домаћа и страна, стручна и научна литература 
у штампаном и/или електронском облику, која садржајем подржава реализацију студијског 
програма, уз адекватну заступљеност литературе из ускостручних предмета на студијском 
програму. 

(3) Минималан број библиотечких јединица из области из којих се изводе студијски 
програми на универзитету је 6.000, а на високој школи је 3.000.  

(4) У библиотечком фонду високошколске установе мора бити обезбијеђено минимално 
три  библиотечке јединице по студенту, и за редовне и за ванредне студенте. 

(5) Ако се библиотечка јединица користи као обавезни уџбеник у библиотеци мора бити 
обезбијеђено минимално пет свезака ове библиотечке јединице.  

(6) Свака библиотечка јединица мора бити обиљежена регистарским бројем и печатом 
високошколске установе. 

(7) Високошколске установе могу склапати споразуме о сарадњи за подршку реализацији 
студијског програма путем кориштења и размјене библиотечке грађе, али тај фонд не улази у 
укупан фонд библиотечке грађе. 

(8) Библиотека мора имати успостављен регистар библиотечке грађе у електронском 
и/или штампаном облику. 



(9) Високошколска установа мора обезбиједити одговарајући читаонички простор, са 
одговарајућом опремом за праћење библиотечких садржаја.  

(10) Универзитети на којима се изводи студиј другог циклуса морају  имати и претплату на 
најмање два међународна референтна научна часописа из области студијских програма другог 
циклуса. 

(11) Универзитети на којима се изводи студиј трећег циклуса морају имати директни 
приступ претраживачима база са научним часописима или уговор са институцијом који 
универзитету омогућава директан приступ претраживачима база са научним часописима. 

 
Члан 8. 

 
(1) Високошколска установа је обавезна да располаже са најмање једном рачунарском 

учионицом са 20 рачунара са приступом интернету на сваких 300 уписаних студената. 
(2) Високошколска установа је дужна да за студијске програме из природних и 

пољопривредних наука, инжењерства и технологије и медицинских и здравствених наука 
располаже са најмање једном лабораторијом са 15 мјеста на сваких 300 уписаних студената. 

(3) Високошколска установа која организује студије другог и трећег циклуса за студијске 
програме из става 2. овог члана дужна је да располаже са лабораторијама за обављање 
научноистраживачког рада или да има уговор са институцијом која омогућава обављање 
научноистраживачког рада. 

(4) У зависности од врсте студијског програма који се изводе, високошколска установа је 
обавезна има на располагању: лабораторију, посебну опрему, софтвер и учила неопходна за 
извођење наставног процеса студијског програма. 

 
Члан 9. 

 
(1) Високошколска установа која поједине облике студија изводи као образовање на 

даљину, поред услова прописаних овом уредбом, мора посједовати и посебну опрему и учила 
који су неопходни за извођење образовања на даљину, односно лабораторију са 
професионалном опремом за учење на даљину. 

(2) Лабораторија из става 1. овог члана треба да има: 
а) једнан монитор/пројектор са дијагоналом слике од најмање 100 цм, 
б) звучник у лабораторији или слушалице за сваког корисника, 
в) професионалне камере и вишесмјерне микрофоне за дигиталне конференције, 
г) рачунар са одговарајућим софтвером и сталним брзим приступом интернету и 
д) пет стоних или персоналних рачунара са сталном интернет везом. 
(3) Број лабораторија из става 1. овог члана одређује се на основу укупног броја часова у 

седмици неопходних за извођење свих предмета на установи који се изводе као образовање на 
даљину. 

 
Члан 10. 

 
(1) Наставну групу чине сви студенти уписани на одређени студијски програм који заједно 

похађају предавања на предметима тог студијског програма. 
(2) Минималан број студената у наставној групи по студијском програму је: 
а) за друштвене и хуманистичке науке:  

1) 30 на предавањима и  
2) 15 на вјежбама, 

б) за биомедицину и здравство, техничке, битехничке и природне науке:  
1) 15 на предавањима и  
2) пет на вјежбама, 

в) за умјетност и спорт:  
1) пет на предавањима и  



2) један на вјежбама. 
(3) Максималан број студената у наставноој групи по студијском програму је: 
а) за друштвене и хуманистичке науке:  
1) 100 на предавањима и  
2) 30 на вјежбама, 

б) за биомедицину и здравство, техничке, битехничке и природне науке:  
1) 50 на предавањима и  
2) 15 на вјежбама,  

в) за умјетност и спорт:  
1) 15 на предавањима и  
2) пет на вјежбама. 

(4) Нова наставна група на истом студијском програму успоставља се када је број уписаних 
студената који прелази максималан број за предавања већи од прописаног минималног броја, а у 
складу са тим, одређују се и групе за вјежбе. 
 
 
II  ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
      ДЈЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Члан 11. 

 
(1) Високошколска установа у року од 60 дана од дана уписа у судски регистар подноси 

Министарству  просвјете и културе (у даљем тексту: Министарство)  захтјев за лиценцирање.  
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана високошколска установа дужна је доставити: 
а) овјерену фотокопију рјешења о упису у судски регистар, 
б) студијске програме и доказе о подударности појединог студијског програма, у већем 

дијелу, са најмање три студијска програма који се изводе на акредитованим високошколским 
установама у земљама потписницама Болоњске декларације, 

в) доказ о радном односу са пуним радним временом наставника, сарадника и 
административног особља, за све године студија на којима високошколска установа планира 
изводити наставу, 

г) одлуке о избору у звање за наставно особље, 
д) наставни план сваког појединог студијског програма са одлуком о утврђивању 

одговорних наставника за извођење наставе, 
ђ) преглед оптерећења наставника ангажованих на високошколској установи на свим 

студијским програмима, 
е) доказ о пословном простору и опреми у власништву, пропорционално броју  студената 

које високошколска установа намјерава уписати и матичној области образовања за коју је 
основана, 

ж) доказ о изворима осигураних финансијских средстава за обављање дјелатности, за 
јавне високошколске установе, 

з) споразум о преузимању студената са другом акредитованом високошколском 
установом или банкарску гаранцију у износу од 50 % школарине по уписаном редовном студенту, 
односно 25% школарине по уписаном ванредном студенту, за настављање и завршетак студија у 
случају престанка рада високошколске установе или престанка извођења одређеног студијског 
програма и  

и)  доказ о уплаћеним средствима за провођење поступка лиценцирања. 
(3) У студијском програму из става 2. тачка б) овог члана прецизира се да ли је студијски 

програм академски или струковни. 
(4) Уколико се студијски програм из става 2. тачка б) овог члана реализује у облику 

ванредног студија, морају се дефинисати посебни услови који се односе на начин извођења 
студија, потребно вријеме за извођење појединих облика студија, те обавезе студената и 
динамику студирања. 



(5) Споразум из става 2. тачка з) овог члана закључује се најмање на период трајања 
студијског програма, увећан за двије године. 

(6) У уговору који високошколска установа закључује са студентом наводи се 
високошколска установа са којом је закључен споразум о преузимању студената, која обезбјеђује 
настављање и завршетак студија у случају престанка рада високошколске установе или престанка 
извођења одређеног студијског програма. 

(7) Прије истека рока важења банкарске гаранције из става 2. тачка з) овог члана 
високошколска установа дужна је доставити Министарству нову банкарску гаранцију или 
споразум о преузимању студената са другом акредитованом високошколском установом. 

(8) Уколико високошколска установа у року из става 1. овог члана не поднесе захтјев за 
утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање дјелатности високог образовања,  
Министарство ће по службеној дужности обавијестити надлежни суд ради брисања 
високошколске установе из судског регистра. 

 
Члан 12. 

 
(1) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) у року од 30 дана од дана 

пријема захтјева из члана 11. став 1. ове уредбе формира за сваки поједини студијски програм 
комисију за лиценцирање, која провјерава испуњеност услова за почетак рада и обављање 
дјелатности високог образовања.  

(2) Комисија за лиценцирање проводи стручно вредновање предложених студијских 
програма, провјерава испуњеност услова за обављање дјелатности високог образовања у складу 
са Законом и овом уредбом и непосредним увидом утврђује испуњеност просторних, кадровских 
и материјално-техничких услова за обављање дјелатности високог образовања. 

 (3) Приликом утврђивања испуњености кадровских услова комисија за лиценцирање 
провјерава да ли је избор наставника у звање извршен у складу са Законом и утврђује укупно 
оптрећење наставника на свим студијским програмима на високошколској установи, у складу са 
седмичном нормом наставника која је прописана правилником којим се регулишу стандарди и 
нормативи за финансирање високог образовања. 

(4) У укупно оптерћење наставника на високошколској установи улази и фонд часова које 
наставник изводи за ванредне студенте. 

(5) Комисија за лиценцирање у поступку лиценцирања провјерава да ли 
научноистраживачки рад на универзитету обимом и врстом одговара статусу универзитета и 
општеприхваћеним стандардима у датој струци.  

(6) Комисија за лиценцирање се састоји од три члана, који се именују са листе домаћих и 
међународних експерата из области образовања којој припада студијски програм који је предмет 
захтјева за лиценцирање, од којих је најмање један члан из поља образовања, односно из уже 
области образовања којој припада студијски програм. 

(7) Листу домаћих и међународних експерата утврђује Савјет за развој високог 
образовања и осигурање квалитета (у даљем тексту: Савјет), након проведеног поступка јавне 
конкуренције. 

(8) У изузетним случајевима, уколико на листи домаћих и међународних експерата из 
става 7. овог члана нема експерата из поља образовања, односно из уже области образовања 
којој припада студијски програм или је планирано да се поједини облици наставе изводе као 
образовање на даљину, министар ће именовати члана комисије за лиценцирање из реда 
домаћих или међународних експерата из одговарајућег поља образовања, односно из уже 
области образовања, односно експерта за област образовања на даљину, а у складу са 
критеријумима за избор експерата које утврђује Савјет. 
 

 
 
 
 



Члан 13. 
 

(1) Комисија за лиценцирање у року од 60 дана од дана достављања акта о именовању 
подноси министру извјештај о утврђивању испуњености услова за почетак рада високошколске 
установе. 

(2) Ако комисија за лиценцирање утврди да високошколска установа не испуњава неки од 
услова за обављање дјелатности високог образовања прописаних Законом и овом уредбом, 
одредиће рок у којем је високошколска установа дужна да отклони утврђене недостатке. 

(3) Рок за подношење извјештаја министру се продужава за трајање рока из става 2. овог 
члана. 

(4) На основу извјештаја комисија из става 1. овог члана министар у року од 30 дана 
доноси рјешење којим се утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање дјелатности 
високог образовања, односно рјешење којим се одбија захтјев високошколске установе за 
утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање дјелатности високог образовања, 
ако високошколска установа у року из става 2. овог члана не отклони утврђене недостатке. 

(5) Министар може тражити мишљење Савјета прије доношења рјешења из става 4. овог 
члана. 

(6) У случају из става 5. овог члана, рок за окончање поступка лиценцирања  се продужава 
за 30 дана и у том року Савјет је дужан дати своје мишљење. 

(7) Рјешење министра из става 4. овог члана је коначно и против истог није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана 
пријема рјешења. 

(8) На основу рјешења из става 4. овог члана којим се утврђује да високошколска установа 
испуњава услове за рад, министар издаје дозволу за рад високошколској установи. 

(9) Након правоснажности рјешења из става 4. овог члана, а којим се одбија захтјев 
високошколске установе за утврђивање испуњености услова за почетак рада и обављање 
дјелатности високог образовања, Министарство по службеној дужности доставља рјешење 
надлежном суду ради брисања високошколске установе  из судског регистра. 
 

Члан 14. 
 

(1) Високошколска установа која је уписана у Регистар високошколских установа може 
поднијети захтјев за обављање дјелатности ван сједишта. 

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана високошколска установа дужна је доставити: 
а) елаборат о оправданости оснивања одјељења ван сједишта, 
б) податке о лиценцираним студијским програмима које високошколска установа планира 

изводити ван сједишта, 
в) доказ о радном односу са пуним радним временом наставника и сарадника, за све 

године студија на којима високошколска установа планира изводити наставу у одјељењу ван 
сједишта, 

г) одлуке о избору у звање, 
д) наставни план студијског програма са одлуком о утврђивању одговорних наставника за 

извођење наставе у одјељењу ван сједишта,  
ђ) преглед оптерећења наставника ангажованих у одјељењу ван сједишта на  осталим 

студијским програмима који се изводе у сједишту или другим одјељењима ван сједишта те 
високошколске установе, 

е) податке о пословном простору у којем ће високошколска установа обављати дјелатност 
високог образовања ван сједишта, пропорционално броју студената које намјерава уписати и 
матичној области образовања, 

ж) доказ о изворима осигураних финансијских средстава за обављање дјелатности ван 
сједишта, 

з) споразум о преузимању студента са другом акредитованом високошколском установом 
или банкарску гаранцију за настављање и завршетак студија у случају престанка рада 



високошколске установе или престанка извођења одређеног студијског програма ван сједишта, у 
складу са чланом 11. став 2. тачка з) и ст. 5, 6. и 7. ове уредбе и 

и) доказ о уплаћеним средствима за провођење поступка лиценцирања. 
(3) Елаборат из става 2. тачка а) овог члана треба да потврди друштвену оправданост и 

сврсисходност оснивања одјељења ван сједишта с циљем да се попуни недостатак кадрова у 
одређеним областима, а да се при том не угрози општи интерес. 

(4) Министарство ће од Савјета затражити мишљење о елаборату из става 2. тачка а) овог 
члана. 

(5) Уколико је мишљење из става 4. овог члана позитивно, министар формира комисију 
која провјерава испуњеност услова за обављање дјелатности високог образовања ван сједишта. 

(6) Уколико је мишљење из става 4. овог члана негативно, министар доноси рјешење о 
одбијању захтјева из става 1. овог члана. 

(7) Комисија у року од 60 дана од дана достављања акта о именовању подноси министру 
извјештај о утврђивању испуњености услова за обављање дјелатности ван сједишта. 
 

Члан 15. 
 

(1) Поступак доношења рјешења о испуњености услова за обављање дјелатности ван 
сједишта врши се у складу са чланом 13. ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. ове уредбе. 

(2) Министар издаје дозволу високошколској установи за рад ван сједишта на основу  
рјешења из става 1. овог члана. 

(3) Високошколска установа може започети обављање дјелатности ван сједишта након 
издавања рјешења о испуњености услова за обављање дјелатности ван сједишта и дозволе за 
обављање дјелатности ван сједишта. 

 
Члан 16. 

 
(1) Високошколска установа која је уписана у Регистар високошколских установа може 

поднијети захтјев за лиценцирање новог студијског програма, најкасније до 31. децембра текуће 
године за наредну академску годину. 

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана, високошколска установа дужна је доставити: 
а) елаборат о оправданости извођења новог студијског програма,  
б) студијски програм и доказе о подударности студијског програма у већем дијелу са 

најмање три студијска програма који се изводе на акредитованим високошколским установама у 
земљама потписницама Болоњске декларације, 

в) доказ о радном односу са пуним радним временом наставника и сарадника за све 
године студија на којима високошколска установа планира изводити наставу, 

г) одлуке о избору у звање, 
д) наставни план студијског програма са одлуком о утврђивању одговорних наставника за 

извођење наставе на том студијском програму,  
ђ) преглед оптерећења наставника, ангажованих на новом студијском програму, на 

осталим студијским програмима који се изводе на тој високошколској установи, 
е) податке о пословном простору у којем ће високошколска установа изводити студијски 

програм, пропорционално броју студената које намјерава уписати на тај студијски програм и 
матичној области образовања, 

ж) доказ о изворима осигураних финансијских средстава за извођење тог студијског 
програма за јавне високошколске установе, 

з) споразум о преузимању студента са другом акредитованом високошколском установом 
или банкарску гаранцију за настављање и завршетак студија у случају престанка извођења 
студијског програма, у складу са чланом 11. став 2. тачка з) и ст. 5,  6. и 7. ове уредбе и 

и)  доказ о уплаћеним средствима за провођење поступка лиценцирања.  
(3) Елаборат из става 2. овог члана садржи: 



а) доказ о оправданости извођења новог студијског програма, односно о постојању опште 
друштвене потребе за образовањем одређеног кадра, 

б) студијски програм, 
в) стручни, академски односно научни назив који се стиче завршетком студија, 
г) процјену и изворе потребних финансијских средстава за оснивање и извођење новог 

студијског програма и доказ о обезбјеђености средстава за рад и 
д) остале податке значајне за извођење новог студијског програма. 
(4) У студијском програму из става 2. тачка б) овог члана прецизира се да ли је студијски 

програм академски или струковни. 
(5) Уколико се студијски програм из става 2. тачка б) овог члана реализује у облику 

ванредног студија, морају се дефинисати посебни услови који се односе на начин извођења 
студија, потребно вријеме за извођење појединих облика студија, те обавезе студената и 
динамику студирања. 

(6) Министарство ће затражити мишљење о елаборату из става 2. овог члана од Савјета и 
надлежног министарства или републичке институције, надлежне за област за коју се лиценцира 
нови студијски програм.  

(7) Уколико су мишљења из става 6. овог члана позитивна, министар формира комисију за 
лиценцирање новог студијског програма.  

(8) Уколико су мишљења из става 6. овог члана негативна, министар доноси рјешење о 
одбијању захтјева из става 1. овог члана. 

(9) У случају да нема надлежног министарства или републичке институције за давање 
мишљења из става 6. овог члана,  уз претходно прибављено мишљење Савјета, министар може 
формирати комисију или донијети рјешење о одбијању. 

(10) Комисија из ст. 7. и 9. овог члана утврђује испуњеност услова за извођење студијског 
програма и у року од 60 дана од дана достављања акта о именовању подноси министру извјештај 
о утврђивању испуњености услова за почетак извођења студијског програма. 
 

Члан 17. 
 

(1) Изузетак од члана 16. ове уредбе је студијски програм који се већ изводи на 
високошколској установи и који је измијењен у обиму 20–60 ECTS бодова а за који високошколска 
установа није обавезна доставити елаборат из члана 16. став 2. тачка а) ове уредбе.  

(2) У случају из става 1. овог члана високошколска установа је дужна да, уз захтјев за 
лиценцирање, достави образложење о обиму учињених измјена у односу на лиценцирани 
студијски програм.  

(3) Измјене студијског програма у обиму 20–60 ECTS бодова из става 1. овог члана не могу 
обухватати  измјене назива студијског програма и звања које се стиче завршетком тог студијског 
програма. 

(4) У случају из става 1. овог члана министар формира комисију за лиценцирање студијског 
програма. 

(5) Комисија из става 4. овог члана утврђује испуњеност услова за извођење студијског 
програма и у року од 60 дана од дана достављања акта о именовању подноси министру извјештај 
о утврђивању испуњености услова за почетак извођења студијског програма. 

(6) Уколико комисија из става 4. овог члана у извјештају о утврђивању испуњености услова 
за почетак извођења студијског програма утврди да је обим учињених измјена у студијском 
програму већи од 60 ECTS бодова, министар доноси рјешење о одбијању захтјева за 
лиценцирање студијског програма. 

 
Члан 18. 

 
(1) Поступак доношења рјешења о испуњености услова за извођење студијских програма 

из чл. 16. и 17. ове уредбе  врши се у складу са чланом  13. ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. ове уредбе. 



(2) Министар издаје дозволу високошколској установи за извођење студијских програма 
из чл. 16. и 17. ове уредбе  на основу  рјешења из става 1. овог члана. 

(3) Високошколска установа може почети са извођењем студијских програма из чл. 16. и 
17. ове уредбе  након издавања рјешења о испуњености услова  и издавања дозволе за извођење 
истих.  

(4) Високошколска установа је дужна раније уписаним студентима на студијски програм из 
члана 17. ове уредбе обезбиједити наставак и завршетак школовања по наставном плану и 
програму студијског програма на који су уписани, на начин и у роковима утврђеним Законом и 
статутом високошколске установе.  

 
Члан 19. 

 
Високошколска установа не може вршити упис студената у прву годину студија уколико је 

просвјетни инспектор наложио преузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања 
утврђених неправилности или недостатака и одредио рок за отклањање неправилности у том 
року. 
 
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о у словима за оснивање и 
почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања  („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 41/07 и 23/09). 
 

Члан 21. 
 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Српске“. 
 
 
 
 
Број: 04/1-012-2-542/11   Предсједник 
24. марта 2011. године                                                                                                             Владе,                                             
Бања Лука      Александар Џомбић, с. р.  
 
 
 
 


