
 
 

 

Број: 01/1.3.50-16/19 

Дана: 08.08.2022. године 

 

На основу члана 18. став 2. тачка 1. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске'', број 67/20), члана 33. Правилника о 

акредитацији високошколских установа и студијских програма и члана 25. став 2. тачка 10. 

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

Српске“, број:  103/20), а на основу захтјева Високе школе за услужни бизнис Источно Сарајево-

Соколац, број: 01/1.3.50/19 од 19.2.2019. године, директор Агенције д о н о с и  

 

РЈЕШЕЊЕ  О АКРЕДИТАЦИЈИ  

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС ИСТОЧНО САРАЈЕВО-

СОКОЛАЦ  

 

1. Потврђује се стандард квалитета рада студијског програма првог циклуса Економија и 

пословање (240 ECTS), Високе школе за услужни бизнис Источно Сарајево-Соколац, са 

сједиштем у Сокоцу, улица Цара Лазара бб, Република Српска, БиХ, у односу на Критеријуме 

за акредитацију студијских програма у Републици Српској и БиХ (у даљем тексту: 

Критеријуми за студијске програме) и Стандарде и смјернице за осигурање квалитета у 

европском простору високог образовања (у даљем тексту: Стандарди ЕSG 2015). 

2. Студијски програм из тачке 1. овог рјешења акредитован je у периоду трајања акредитације 

установе. 

3. Агенција за високо образовање Републике Српске је дужна да започне поступак тематског 

вредновања студијског програма из тачке 1. овог рјешења у дијеловима који се односе на 

критеријуме 2. Креирање и усвајање студијских програма и 5. Људски ресурси, након годину 

дана од дана издавања Рјешења о акредитацији.    

4. Студијски програм из тачке 1. овог рјешења подлијеже периодичном вањском вредновању, 

у складу са Законом о обезбјеђењу квалитета у високом образовању и годишњим 

плановима вањског вредновања студијских програма које доноси Агенција у 

консултацијама са високошколским установама.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Висока школа за услужни бизнис Источно Сарајево-Соколац (у даљем тексту: Висока школа) је 

поднијела захтјев за акредитацију високошколске установе и акредитацију студијског програма 

првог циклуса Политичке науке, који је заведен у протоколу Агенције за високо образовање 

Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) под бројем: 01/1.3.50/19 од 19.2.2019. године. 

Висока школа је приложила документацију у штампаном и електронском облику на српском 

језику. Поступајући по захтјеву за акредитацију Високе школе констатовано је да је исти потпун, 



  

 

 
 

односно утврђена је комплетност документације потребне за провођење поступка 

акредитације.  

Агенција је 25.6.2019. године актом број 01/1.3.223/19 затражила од Министарства за 

научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске (у 

даљем тексту: Министарство), као надлежног органа управе, провјеру легитимности рада 

установе, а истог дана актом бр. 01/1.3.223-1/19 од Републичке управе за инспекцијске послове 

– Просвјетне инспекције (у даљем тексту: Просвјетна инспекција) податке у вези са вршењем 

инспекцијског надзора над Високом школом.  

Министарство је дописом број 19.040/052-5818/19 од 9.7.2019. године информисало Агенцију 

да је за Високу школу издато рјешење и дозвола за обављање дјелатности високог образовања 

и извођење студијских програма, те да се у Министарству не води ниједан другостепени 

поступак у којем је жалитељ Висока школа. Истим актом Министарство је доставило податак да 

је Министарство просвјете и културе Републике Српске Високој школи издало Дозволу број: 

07.023/602-8211/09 од 22.12.2009. године за извођење студијских програма: „Право“, 

„Економија и пословање“ и „Политичке науке“.  

Просвјетна инспекција је дописом број 24.120/093-37-2/19 од 8.7.2019. године информисала 

Агенцију о обављеној инспекцијској контроли, те да том приликом нису утрђене неправилности 

које би биле основ за доношење мјера од стране просвјетног инспектора.   

Рјешењем о именовању координатора процеса акредитације број: 01/1.5.50-1/19 од 4.3.2019. 

године, за координатора поступка акредитације Високе школе и студијског програма именована 

је Оксана Бачински, дипл. инж., стручни сарадник за аналитичко-информационе послове. 

Агенција је 21.8.2019. године са Високом школом закључила Уговор за услуге рецензије у сврху 

акредитације студијског програма Политичке науке (240 ECTS) број: 01/1.3.50-2/19. У поступку 

рецензије студијског програма ангажовани су међународно признати домаћи и инострани 

универзитетски наставници, из уже научне области студијског програма и то два рецензента из 

академске заједнице из региона и БиХ и један рецензент из реда студената.  

Након прибављених рецензија, у складу са чланом 11. став 4. Правилника о акредитацији 

високошколских установа и студијских програма (у даљем тексту: Правилник), Висока школа је 

одлучила да повуче студијски програм Политичке науке (240 ECTS) из даљег поступка 

акредитације.  

Ради наставка даљег поступка акредитације, Висока школа је 24.12.2019. године поднијела 

захтјев за акредитацију студијског програма првог циклуса Економија и пословање (240 ECTS), 

број 01/1.3.50-3/19. Информација о дозволи  за рад наведеног студијског програма је 

достављена Агенцији напријед наведеним дописом Министарства од 9.7.2019. године.  

Имајући у виду претхoдно наведено, Агенција је 25.1.2020. године са Високом школом 

закључила Уговор за услуге рецензије у сврху акредитације студијског програма Економија и 

пословање (240 ECTS) број 01/1.3.50-4/19. Рецензије студијског програма су извршила два 

рецензента из реда међународно признатих домаћих и иностраних универзитетских наставника 

из уже научне области студијског програма, те  један рецензент из реда студената  

Агенција је након прибављених рецензија студијског програма, у складу са Законом о 

обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске (у даљем тексту: Закон) и 

Правилником, спровела поступак одабира чланова комисије стручњака, те актом број 01/1.5.50-

5/19 од 21.07.2020. године упутила Агенцији за развој високог образовања и осигурање 

квалитета БиХ (у даљем тексту: ХЕА), Приједлог за именовање Комисије домаћих и 

међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о 



  

 

 
 

акредитацији (у даљем тексту: Комисија стручњака) у саставу: проф. др Марко Ђого, стручњак 

из реда академске заједнице БиХ, предсједник Комисије стручњака, проф. др Милица Костић-

Станковић, међународни стручњак, Сања Хајдуков, стручњак из реда привреде и праксе и Озрен 

Тришић, студент. 

Након именовања Комисије стручњака рјешењем ХЕА број: 05-33-2-260-8/20 од 16.11.2020. 

године, између Агенције и чланова Комисије стручњака закључени су  уговори о ангажовању.  

Комисија стручњака је на разматрање добила документацију Високе школе, рецензентске 

извјештаје, планове за унапређење на основу рецензија које је Висока школа сачинила за 

студијски програм Економија и пословање (240 ECTS), те бројну пратећу документацију.  

Агенција је 11.12.2020. године организовала састанак са Комисијом стручњака на којем је 

утврђена методологија рада и усаглашен План и програм посјете високошколској установи у 

трајању од два радна дана. Посјета високошколској установи реализована је 22. и 23. децембра 

2020. године. Током посјете обављени су разговори са свим заинтересованим странама и 

извршен непосредни увид у ресурсе којима установа располаже, као и бројне акте и документе 

којима се доказује испуњеност захтјева критеријума и стандарда за студијске програме. 

Комисија стручњака је у поступку вањског вредновања извршила оцјену усклађености извођења 

студијског програма са захтјевима Критеријума за студијске програме и Стандарда ESG 2015. 

Поступак вањског вредновања студијских програма је спроведен у складу са Правилником, који 

је усаглашен са нормама којима се одређују минимални стандарди у подручју високог 

образовања у Босни и Херцеговини.   

Након сачињавања Извјештаја о вањском вредновању студијског програма (у даљем тексту: 

Извјештај) од стране Комисија стручњака, Агенција је исти, без оцјена нивоа испуњености 

захтјева стандарда, 25.2.2021. године доставила Високој школи на изјашњење у погледу 

евентуално нетачно утврђеног чињеничног стања. Висока школа је дана 3.3.2021. године 

доставила примједбе на Извјештај у погледу нетачно утврђеног чињеничног стања које су 

упућене Комисији стручњака. Након разматрања достављених примједби Комисија стручњака 

је усагласила коначну верзију Извјештаја у којој је дала препоруку да се Високој школи упути 

писмо очекивања за студијски програм Економија и пословање (240 ECTS). 

Акредитацијско вијеће Агенције је разматрало коначан Извјештај Комисије стручњака и 

донијело Закључак број: 01/1.3.50-10-3/19 од 18.3.2021. године којим је утврдило усклађеност 

поступка вањског вредновања са Критеријумима за студијске програме, Стандардом ESG 2015 и 

Правилником. 

На основу препорука Комисије стручњака и коначног Извјештаја бр. 01/1.3.50-10-1/19 од 

22.2.2021. године, Високој школи је упућено Писмо очекивања број: 01/1.3.50-10-4/19 од 

7.4.2021. године на рок до годину дана, у којем је установа дужна да изврши активности 

унапређења дате у Извјештају. На основу Писма очекивања Висока школа је сачинила План 

мјера за реализацију препорука Комисије за вањско вредновање високошколске установе и 

студијског програма 01/1.3.50-10-10/19, од 16.6.2021. године (у даљем тексту: План мјера).  

Висока школа је доставила Агенцији извјештај о реализацији Плана мјера који је разматрала 

Комисија стручњака која је извршила вањско вредновање. Додатно вањско вредновање је 

извршено анализом извјештаја о реализацији Плана мјера и посјетом Високој школи 27.12.2021. 

године. Посјету Високој школи су обавили проф. др Марко Ђого, представник академске 

заједнице БиХ, предсједник Комисије, мр Озрен Тришић, представник студената, док су се проф. 

др Милица Костић-Станковић, представник међународне академске заједнице и Сања Хајдуков, 




