Број: 01/1.3.153/17
Датум: 04.10.2017.

На основу члана 27.,члана 30., члана 31. и члана 33. Закона о високом образовању
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр.73/10, 104/11, 84/12, 108/13,
44/15) и члана 27. Статута Агенције за акредитацију високошколских установа Републике
Српске, а на основу захтјева Високе пословно техничке школе Добој, бр. 109/15 од
18.05.2015. директор Агенције, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О АКРЕДИТАЦИЈИ
ВИСОКЕ ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДОБОЈ
1. Потврђује се стандард квалитета рада Високе пословно техничке школе Добој, са
сједиштем у Добоју, улица Озренских српских бригада 5А, Република Српска, БиХ.
2. Рјешење о акредитацији се издаје на период од пет година, и важи до 04.10.2022.
године.
3. Обавезује се Висока пословно техничка школа Добој, да покрене поступак за нову
акредитацију високошколске установе, 12 мјесеци прије истека рока утврђеног у
претходној тачки.
Образложење

Висока пословно техничка школа Добој поднијела је захтјев за акредитацију 18.05.2015.
године и приложила документацију у штампаном и електронском облику на српском
језику. Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске (у даљњем
тексту: Агенција) је прегледала захтјев за акредитацију и утврдила комплетност
документације потребне за провођење поступка акредитације.
Дописом број: 109-2/15 од 02.06.2015. године, затражена је од Министарства просвјете и
културе Републике Српске провјера легитимности рада Високе пословно техничке школе
Добој.
Министарство просвјете и културе Републике Српске дописом број: 07.050/612-76/15 од
29.06.2015. потврдило је да је високошколска установа уписана у Регистар
високошколских установа РС под регистарским бројем: РЕГ-ВШУ-19/10, књига I, са даном
15.10.2010. године те да је установи, на основу рјешења Министарства просвјете и културе
о испуњености услова за рад бр. 07.023/612-400-1/10 од 30.08.2010., издата Дозвола за
рад бр. 07.023/612-400-2/10 од 02.09.2010.
Дописом бр.109-1/15 од 02.06.2015. године затражена је информација од Републичке
управе за инспекцијске послове о обављеном инспекцијском надзору над предметном
установом на који је одговорено актом Републичке управе за инспекцијске послове,
Сектор просвјетне инспекције-Одјељење Добој бр. 24.120/098-252-2/15 од 16.06.2015.
Јавна установа Агенција за акредитацију високошколских установа
Републике Српске
Higher Education Accreditation Agency of Republika Srpska
Вука Караџића 1, 78000 Бања Лука, Република Српска, БиХ

Телефон: +387 51 922 081
Факс: + 387 51 922 080
e-mail: info@heaars.com
web: www.heaars.com

Одлуком о утврђивању приједлога Комисије домаћих и међународних стручњака за
оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији број: 109-3/15 од
02.07.2015. године затражено је од Агенције за развој високог образовања и осигурање
квалитета БиХ да, у погледу избора са листе стручњака, именује предложене чланове
Комисије домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и
давање препорука о акредитацији високошколских установа (у даљњем тексту: Комисија).
Комисија је именована, у погледу избора с листе, Рјешењем број: 05-33-1-538-3/15 од
26.08.2015. године у сљедећем саставу: проф. др Миладин Јовичић (предсједник
комисије, представник академске заједнице БиХ), Марија Милић (члан, представник
привреде и праксе), проф. др Милорад Бејатовић (члан, међународни представник) и
Младен Бубоњић (члан, представник студената). Комисија је формирана Одлуком о
формирању Комисије домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију
квалитета и давање препорука о акредитацији, Агенције, број: 175-1-1/15 од 26.08.2015.
године на основу које су закључени уговори са члановима Комисије. Испред Агенције,
Рјешењем о именовању координатора процеса екстерне евалуације број 109-1-3/15, од
01.06.2015., за координатора комисије именована је Татјана Радаковић, мр, виши стручни
сарадник. Уговор за услуге акредитације високошколске установе бр. 109-4/15 је потписан
10.06.2015. године.
Екстерна евалуација вршена је у циљу оцјењивања усклађености рада високошколске
установе са захтјевима Критеријума за акредитацију високошколских установа у Босни и
Херцеговини (у даљњем тексту: Критеријуми) и Стандарда и смјерница за осигурање
квалитета у европском простору високог образовања-ESG стандарди (у даљњем тексту:
Стандарди). Поступак екстерне евалуације извршен је према Правилнику за акредитацију
високошколских установа и студијских програма Републике Српске, који је усаглашен са
нормама којима се одређују минимални стандарди у подручју високог образовања у
Босни и Херцеговини.
Агенција је организовала, дана 08.10.2015. године, састанак са члановима Комисије на
којем су дате додатне упуте Комисији за рад. Комисији су претходно представљени
документи који дефинишу процес акредитације и Апликација високошколске установе са
пратећим документима. Члановима Комисије је уручена комплетна документација
предата од стране високошколске установе као и акти Агенције и обрасци неопходни за
рад Комисије, све у електронском облику. Комисија је имала рок од 15 дана да анализира
документацију високошколске установе. У поступку институционалне акредитације
Високе пословно техничке школе Добој, провјера испуњености захтјева Стандарда и
Критеријума вршена је на бази узорка студијског програма: Пословна економија.
Комисија је усагласила План и програм посјете високошколској установи у трајању од два
дана. Посјета високошколској установи обављена је у периоду од 03.11.2015. до
04.11.2015. године. Комисија је затим сачинила извјештај којим се утврђује да
високошколска установа не испуњава захтјеве Стандарда и Критеријума у мјери довољној
за издавање рјешења о акредитацији те дала препоруку Агенцији, да Високој пословно
техничкој школи Добој упути Писмо очекивања на период до годину дана.
Агенција је извјештај Комисије дана 12.01.2016. године доставила Високој пословно
техничкој школи Добој ради давања сагласности на исти. Висока пословно техничка школа
Добој је 11.02.2016. године дописом бр.: 013/16 дала писмену сагласност на текст
извјештаја Комисије. Извјештај је након тога стављен на увид јавности на веб сајт Агенције.
Агенција је Високој пословно техничкој школи Добој упутила писмо очекивања број
01/1.3.48/16 од 01.03.2016. на основу којег је усаглашен и потписан План мјера за
реализацију препорука Комисије за екстерну евалуацију Високе пословно техничке школе
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Добој. Након истека рока од годину дана, Висока пословно техничка школа Добој је
доставила Агенцији завршни Извјештај о реализацији препорука Комисије за екстерну
евалуацију, наш број 01/1.3.133-2/16 од 19.1.2017., који је разматрaла Комисија која је
извршила и екстерну евалуацију. Додатна провјера је извршена посјетом установи
08.03.2017. и трајала је један дан. Додатну провјеру су извршили предсједник Комисије,
проф. др Миладин Јовичић и координатор Татјана Радаковић.
На основу налаза додатне провјере, Комисија је сачинила Анекс Извјештаја о екстерној
евалуацији број 01/1.3.61-6/17 и дала препоруку Агенцији, да изда рјешење о
акредитацији Високе пословно техничке школе Добој, на период од пет година. На својој
сједници одржаној 05.06.2017. године, Акредитацијско вијеће Агенције је донијело
закључак да Анекс Извјештаја треба дорадити у смислу навођења додатних доказа на
основу којих је Комисија дала позитивно мишљење. Комисија је дорадила Анекс
извјештаја и Акредитацијско вијеће је донијело закључак број 01/1.3.122-1/17 од
21.06.2017. године.
Агенција је затим електронским путем обавијестила све заинтересоване стране,
академску заједницу у Републици Српској, као и средства јавног информисања, да је Анекс
извјештаја Комисије доступан на увид јавности на веб сајту и у просторијама Агенције
радним данима од 9.00 до 13.00 часова.
С обзиром да није било примједби, Агенција је у складу са чланом 31. став 1 Закона о
високом образовању Републике Српске, Агенција је дана 04.09.2017. упутила Агенцији за
развој високог образовања и осигурање квалитета БиХ допис број 01/1.3.162-1/17 којим
тражи препоруку за акредитацију ове високошколске установе уз приложено мишљење
Комисије.
Како до дана доношења овог Рјешења Агенције за развој високог образовања и осигурање
квалитета БиХ, није доставила допис којим даје или одбија препоруку, већ допис број 0533-1-801-17/15 од 18.09.2017. у којем се наводи да нема примједби на садржај Извјештаја
и Анекса извјештаја о екстерној евалуацији предметне установе те издавање препоруке о
акредитацији условљава измјеном форме интерне документације Агенције, поступљено
је у складу са чланом 192. став 5, Закона о општем управном поступку Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', бр. 13/02).
Узимајући у обзир напријед наведено, те чињеницу да је Законом о високом образовању
Републике Српске предвиђено да рјешење о акредитацији високошколске установе
доноси Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске, уз
поштовање начела заштите права странака, начела јавног интереса и начело ефикасности,
одлучено је као у диспозитиву овог Рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Ово рјешење је коначно и против њега није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
в.д. Д И Р Е К Т О РА
Проф. др Мирослав Бобрек
Достављено:
1.
2.
3.

Висока пословно техничка школа Добој,
Министарство просвјете и културе Републике Српске x 2
Архива
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