На основу члана 16. став 1) Статута ЈУ Агенције за акредитацију високошколских
установа Републике Српске и Одлуке о измјени и допуни Правилника о одређивању
висине накнаде за пружање услуга из надлежности Агенције, број: 140-3/15 од
12.06.2015. године, Управни одбор је на 7. сједници одржаној 12.06.2015. године
усвојио коначан текст Правилника, како слиједи:
ПРАВИЛНИК
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ
НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ
Члан 1.
Овим Правилником одређују се висине накнада за пружање услуга из надлежности
Агенције.
Члан 2.
Услуге из надлежности Агенције за које се одређује висина накнаде су:
а) акредитација високошколских установа (у даљњем тексту: ВШУ) и студијских
програма које изводе у односу на важеће стандарде, критеријуме и законске прописе;
б) пружање услуга едукације и сертификације кадрова у области обезбјеђења
квалитета;
в) организовање научних и стручних скупова у области обезбјеђења квалитета у
високом образовању;
г) издавање публикација и часописа у области обезбјеђења квалитета у високом
образовању и
д) друге услуге из надлежности Агенције.
Члан 3.
Структуру дијела накнаде из тачке а) члана 2. овог Правилника чине сљедећи директни
трошкови према члановима Комисије:
а) накнада за рад страног експерта – 300 КМ по дану;
б) накнада за рад домаћег експерта – 200 КМ по дану;
в) накнада за рад студента експерта – 100 КМ по дану;
г) накнада за рад секретара – 80 КМ по дану;
д) путни трошкови према важећим критеријумима плаћања превоза властитим
аутомобилом;
ђ) авионска карта за страног експерта;
е) дневнице за чланове комисије – 20 КМ по дану путовања и
ж) хотелски смјештај по дану – до 100 КМ.
Члан 4.
Нормативи рада Комисије стручњака на основу којих се врши калкулација трошкова су
изражени на сљедећи начин:
а) ВШУ до три студијска програма за екстерну евалуацију – три члана комисије са по
пет дана рада;
б) ВШУ од три до пет студијских програма за екстерну евалуацију – четири члана
комисије са по пет дана рада;
в) ВШУ од пет до десет студијских програма за екстерну евалуацију – четири члана
комисије са по шест дана рада;
г) ВШУ од 10 до 20 студијских програма за екстерну евалуацију – пет чланова комисије
са по шест дана рада;

д) ВШУ са више од 20 студијских програма за екстерну евалуацију – шест члана
комисије са по седам дана рада;
е) секретар комисије стручњака ангажован је у трајању од 30 радних дана.
Члан 5.
(1) Структуру накнаде из тачке а) члана 2 овог Правилника чине сљедећи трошкови
Агенције:
а) пословни трошкови;
б) трошкови међународе регистрације рјешења о акредитацији;
в) трошкови чланарине и учешћа у међународним асоцијацијама агенција;
г) трошкови накнада чланова Управног одбора Агенције;
д) трошкови рада Акредитацијског форума;
ђ) трошкови издавања периодичних публикација и билтена;
е) трошкови за ангажовање спољних сарадника и
ж) трошкови унапређења материјалне основе рада Агенције;
з) трошкови увођења и екстерне евалуације система квалитета Агенције и
и) други режијски трошкови.
(2) Висина трошкова из става (1) овог члана утврђује се у фиксном износу и то:
а) 4.000,00 КМ за институционалну акредитацију високе школе,
б) 6.000,00 КМ за институционалну акредитацију универзитета,
в) износ из тачке а) и б) става (2) овог члана увећава се за по 1.000,00 КМ за сваки
пријављени студијски програм у процесу институционалне акредитације.
г) 2.000,00 КМ за акредитацију студијског програма.“
Члан 6.
Детаљан обим рада Комисије стручњака дефинише се појединачним уговорима, а у
складу са Упутством о спровођењу екстерне евалуације.
Члан 7.
За први склопљени уговор о спровођењу акредитације са високошколском установом
трошкови Агенције умањују се за 10%.
Члан 8.
Висине накнада за услуге од тачке б) до тачке д) из члана 2. овог Правилника утврђују
се по принципу подмирења свих трошкова насталих током пружања услуге додавањем
50% режијских трошкова Агенције, о чему Агенција извјештава Управни одбор у
планираним интервалима.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.
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