Број: 01.1.3.152/17
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 Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања
Лука бр. 157/15 од 24.6.2015. године, директор Агенције, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О АКРЕДИТАЦИЈИ
УНИВЕРЗИТЕТА ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА
1. Потврђује се стандард квалитета рада Универзитета за пословни инжењеринг и
менаџмент Бања Лука са сједиштем у Бањој Луци, улица деспота Стефана
Лазаревића бб, Република Српска, БиХ.
2. Рјешење о акредитацији се издаје на период од пет година и важи до 04.10.2022.
године.
3. Обавезује се Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, да
покрене поступак за нову акредитацију високошколске установе, 12 мјесеци прије
истека рока утврђеног у претходној тачки.
Образложење

Високошколска установа, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука,
поднијела је захтјев за акредитацију 24.6.2015. 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: 157-1/15 од 24.6.2015. године затражена је, од Министарства просвјете и
културе Републике Српске, провјера легитимности рада Универзитета за пословни
инжењеринг и менаџмент Бања Лука.
Министарство просвјете и културе Републике Српске је дописом број: 07.05/059-2559/15
од 30.09.2015. потврдило да је високошколска установа уписана у Регистар
високошколских установа РС под регистарским бројем: РЕГ-ВШУ-17/08, књига I, са даном
25.07.2008. године те да је установи, на основу рјешења Министарства просвјете и културе
о испуњености услова за рад бр. 07.2-3488-4/07 од 28.6.2007., издата Дозвола за рад бр.
07.2-9619/07 од 28.12.2007. године.
Дописом број 157-2/15 од 24.6.2015. године затражена је информација од Републичке
управе за инспекцијске послове о обављеном инспекцијском надзору над предметном
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установом на који је одговорено актом Републичке управе за инспекцијске послове Бања
Лука, одјељење Бaња Лука бр. 24.120/616-227-89-5/15 од 10.12.2015. године.
Одлуком о утврђивању приједлога Комисије домаћих и међународних стручњака за
оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији број: 157-4/15 од
26.10.2015. 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 стручњаказа 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: 05-33-1-801-5/15 од
12.1.2016. године у сљедећем саставу: проф. др Весна Ходовић Бабић, представник
академске заједнице Босне и Херцеговине, предсједник, проф. др Бранко Ракита,
међународни стручњак, члан, др Божо Вукоја, представник привреде и праксе, члан и
Љубиша Мићић, студент, члан. Комисија је формирана Одлуком о формирању Комисије
домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање
препорука о акредитацији Агенције, број: 157-4-1/15 од 2.12.2015 на основу које су
закључени уговори са члановима Комисије. Испред Агенције, Рјешењем о именовању
координатора процеса екстерне евалуације број 157/15, од 25.06.2015, за координатора
рада Комисије именован је др Југослав Вук Тепић. Уговор за услуге акредитације
високошколске установе број 157-5/16 потписан је 5.1.2016. 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 11.3.2016. 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
Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, провјера испуњености
захтјева Стандарда и Критеријума вршена је на бази узорка студијских програма:
Финансије и банкарство, Маркетинг, Економска дипломатија, Менаџмент, Графички
инжењеринг и дизајн и Рачунарске науке.
Комисија је усагласила План и програм посјете високошколској установи у трајању од три
дана. Посјета високошколској установи обављена је у периоду од 18.5.2016. до 20.5.2016.
године. Комисија је затим сачинила Извјештај о екстерној евалуацији Универзитета за
пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, 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 Универзитету за пословни
инжењеринг и менаџмент Бања Лука упути Писмо очекивања на период до годину дана,
што је и учињено актом број 01/1.169-1/16 од 2.8.2016. године, на основу којег је
усаглашен и потписан Програм реализације корективнх активности за период на који се
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односи Писмо очекивања. Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука
је дао писмену сагласност на овај извјештај, дописом број1.142/16 од 28.7.2016. године.
У оквиру датог рока, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука је
доставио Агенцији завршни Извјештај програма реализације корективних активности, број
1.20/17 од 1.2.2017. године (заведено у протоколу Агенције под бројем 01/1.3.19/17), а
исти је размотрен од стране Комисије која је извршила екстерну евалуацију. Додатна
провјера је извршена посјетом установи 17.3.2017. године, а коју су извршили предсједник
Комисије, проф. др Весна Бабић Ходовић и координатор Југослав Вук Тепић.
На основу налаза додатне провјере, Комисија је сачинила Анекс Извјештаја о екстерној
евалуацији број 01/1.3.72-6/17 и дала препоруку Агенцији, да изда рјешење о
акредитацији Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, на период
од пет година.
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 интернет страници Агенције, као 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 дана 04.09.2017. године, 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 Агенција 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 Р А
Проф. др Мирослав Бобрек

Достављено:
1.
2.
3.

Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука,
Министарство просвјете и културе Републике Српске,
Архива
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