
На основу члана 30. став 1. тачке 2) Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 67 /20), члана 16. став 1. тачка 2) 

Статута Агенције за високо образовање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj: 103/20), Управни одбор Агенције за високо образовање Републике Српске, на редовној 

сједници, одржаној 15. јануара 2021. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У  

 

о начину формирања и структури Листе рецензената и 

критеријумима за избор стручњака на Листу рецензената 

 

 

I 

 

(1) Листа рецензената је листа стручњака за вањско вредновање у високом образовању. 

(2) Листа рецензената садржи имена и податке домаћих и међународних стручњака који 

учествују у поступцима вањског вредновања у високом образовању.    

(3) Листа рецензената се састоји од три категорије стручњака и то:  

1) академска заједница, 

2) привреда и пракса и  

3) студенти. 

(4) Листа рецензената је отвореног типа и формира је Агенција за високо образовање Републике 

Српске (у даљем тексту: Агенцијa) у консултацијама са партнерским агенцијама у области 

обезбјеђења квалитета, те другим заинтересованим странама из области високог 

образовања.  

(5) Листа рецензената је промјенљива у смислу редовног ажурирања и допуњавања  у погледу 

броја рецензената и броја ужих научних области/поља. 

 

 

II 

 

(1) Критеријуми за избор стручњака на Листу рецензената из реда академског особља су да:  

1) има избор у наставно-научно звање/научно звање, 

2) су запослени/ангажовани на високошколској установи или научноистраживачкој 

организацији, 

3) има објављене радове из уже научне области у часописима  на листама Web of Science 

(SCI-E, SSCI, A&HCI и CPCI-S/CPCI-SSH), Scopus, SCIndeks (М24 или М51) и/или 

националним часописима прве категорије, у задњих 5 година и 

4) има искуство у обезбјеђењу квалитета у високом образовању на националном и/или 

међународном нивоу. 

(2) Критеријуми за избор стручњака на Листу рецензената из реда привреде и праксе су да:  

1) има завршен први циклус студија високог образовања са најмање 240 ECTS бодова или 

еквивалент и 



2) има најмање пет година радног искуства у траженом степену стручне спреме. 

(3) Критеријуми за избор стручњака на Листу рецензената из реда студената су, да:  

1) има просјек оцјена најмање 8 и 

2) није обнављао ниједну студијску годину.  

(4) Листу рецензената усваја Управни одбор Агенције.  

 

 

III 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

 

Број: 01/6.5.16-4/21              в. д.  предсједника 

Датум:  15.01.2021. године                       Управног одбора Агенције 
 

                                                                                                             Доц. др Невенко Врањеш с.р. 

 

  

  

                                                                                                                                                                           


