
 

 Na temelju točke h) stavka (1) članka 153. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona 

Središnja Bosna, broj 4/13), Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna donosi 

 

 

I Z M J E N E  I  D O P U N E 

PRAVILNIKA O POSTUPKU AKREDITACIJE 

VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA 

I STUDIJSKIH PROGRAMA1 
 

 

Članak 1. 

(Izmjena i dopuna) 

 U članku 15. (Cjelovitost i urednost zahtjeva za akreditaciju), u stavku (1) briše se točka iza riječi 

"Pravilnika" i dodaju riječi: "i Odlukom o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog 

obrazovanja u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 100/11)." 

 

Članak 2. 

(Izmjene i dopune) 

 U članku 16. (Utvrđivanje prijedloga za imenovanje Povjerenstva), u stavku (1) iza riječi "Agenciji" 

točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "i ime osobe koja je ispred Ministarstva zadužena za provođenje 

postupka akreditacije." 

 U stavku (2) članka 16. iza riječi "Zakona" točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "vodeći računa i 

o gender komponenti sastava povjerenstva." 

 Iza stavka (7) članka 16. dodaje se novi stavak (8), koji glasi: 

 "Sukob interesa provjerava Ministarstvo tako da pisanim putem zatraži od visokoškolske ustanove u 

postupku akreditacije, očitovanje o sukobu interesa ili o drugim informacijama o kandidatima za povjerenstvo 

koje bi mogle ugroziti kredibilitet postupka akreditacije, a preslika odgovora/očitovanja visokoškolske ustanove 

dostavlja se i Agenciji." 

 Dosadašnji stavak (8) članka 16. mijenja se i glasi: 

 "Sukob interesa postoji u situaciji kada član povjerenstva ima određeni profesionalni ili privatni 

financijski interes na visokoškolskoj ustanovi koja je predmet vanjske evaluacije, a što može utjecati na njegov 

nepristran i objektivan rad u povjerenstvu. 

 Sukobom interesa posebno se smatra situacija u kojoj bi predloženi član povjerenstva u tekućoj i 

sljedećoj akademskoj godini, u odnosu na godine obavljanja vanjske evaluacije, imao profesionalni ili privatni 

financijski interes na visokoškolskoj ustanovi koja je predmet vanjske evaluacije, uključujući i članove njegove 

uže obitelji (roditelje, supružnika i djecu)." 

 Stavak (12) članka 16. mijenja se i glasi: 

 "Povjerenstvo ima predsjedatelja kojega se imenuje iz reda članova domaćih stručnjaka, predstavnika 

akademske zajednice Bosne i Hercegovine, kojega predloži Ministarstvo. 

 Povjerenstvo ima tajnika kojega, iz reda članova povjerenstva, određuje predsjedatelj povjerenstva 

nakon konzultacija s Agencijom i članovima povjerenstva. U pravilu, predsjedatelj povjerenstva ne može 

istodobno biti i tajnik povjerenstva. 

Tajnik povjerenstva zadužen je za ostvarivanje službene komunikacije s visokoškolskom ustanovom koja 

je podnijela zahtjev za akreditaciju i za koordiniranje, odnosno za usklađivanje ukupnoga rada povjerenstva, sve 

do podnošenja finalnoga izvješća Agencije." 

 Stavak (14) članka 16. mijenja se i glasi: 

 "Nakon imenovanja povjerenstva stručnjaka, primjerak rješenja o imenovanju Agencija dostavlja 

Ministarstvu. 

 Nakon imenovanja povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor sa članovima povjerenstva stručnjaka 

kojim se podrobnije uređuju međusobna prava i obveze te rokovi za izvršenje obveza i utvrđuje se točan iznos 

naknade za rad sukladno odluci Vlade Kantona Središnja Bosna. 

 Dodaje se novi stavak (17) članka 16., koji glasi: 

 "Ostala pitanja u vezi s radom povjerenstva koja nisu uređena Pravilnikom i ugovorom uredit će se 

poslovnikom povjerenstva stručnjaka koji povjerenstvo prihvaća te donosi na prvom radnom sastanku prije 

posjeta visokoškolskoj ustanovi." 

 Članku 16. dodaje se novi stavak (18), koji glasi: 

                                                 
1 Objavljeno u Službenim novinama Kantona Središnja Bosna, broj 14/14 



"Dosadašnji stavci (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) i (17) postaju stavci (9), (10), (11), (12), 

(13), (14), (15), (16), (17) i (18). 

 

Članak 3. 

(Izmjena i dopuna) 

 U stavku (4) članka 20. (Posjet visokoškolskoj ustanovi), iza riječi "odsutan" dodaju se riječi: "osim 

predsjedatelja i tajnika, koji ne mogu izostati". 

 

Članak 4. 

(Izmjena) 
 U stavku (4) članka 22. (Sadržaj izvješća povjerenstva), brišu se riječi: "u roku od najviše tri dana". 

 

Članak 5. 

(Izmjena) 
 Članak 23. (Rokovi) mijenja se i glasi: 

 "Povjerenstvo stručnjaka izvješće dostavlja visokoškolskoj ustanovi na razmatranje radi davanja 

komentara i mišljenja, uz ostavljanje određenoga roka za davanje komentara u pisanoj formi, nakon čega finalno 

izvješće povjerenstvo dostavlja Ministarstvu. 

 Nakon što Ministarstvo primi finalno izvješće povjerenstva, dostavlja ga Agenciji uz zahtjev za 

izdavanje preporuke o akreditaciji. 

 Ako izvješće povjerenstva stručnjaka sadrži formalne nedostatke, ako nije potpisano, ako nisu 

ocijenjeni svi kriteriji, ili ne sadrži preporuku za poboljšanje kvalitete na visokoškolskoj ustanovi i sl., primatelj 

izvješća može vratiti izvješće na ispravak i dopunu." 

 

Članak 6. 

(Izmjena i dopuna) 
 U stavku (3) članka 24. (Ishod akreditiranja kroz izvješće povjerenstva stručnjaka), točka se zamjenjuje 

zarezom i dodaju riječi: "kao i uvjetima iz stavka (3) članka 10. Okvirnoga zakona." 

 

Članak 7. 

(Izmjena) 
 Članak 27. (Prigovor na rješenje o akreditaciji) mijenja se i glasi: 

 "Rješenje Ministarstva o akreditaciji visokoškolske ustanove konačno je i protiv njega nije dopuštena 

žalba. 

 Protiv rješenja Ministarstva može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana u Kantonalnome sudu u 

Novome Travniku. 

 

Članak 8. 

(Izmjena) 
 U članku 30. (Godišnje izvješće o napretku) dodaje se novi stavak (4), koji glasi: 

 "Ako visokoškolska ustanova ne izradi spomenuto izvješće iz stavaka (1) i (2), Ministarstvo će ukinuti 

rješenje o akreditaciji. 

 Odluku o ukidanju rješenja o akreditaciji Ministarstvo dostavlja Agenciji radi brisanja visokoškolske 

ustanove, odnosno studijskoga programa iz Državnoga registra akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i 

Hercegovini." 

 

Članak 9. 

 Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom objave u Službenim novinama Kantona 

Središnja Bosna. 

 

 

Urudžbeni broj: 01-38-1884/14    MINISTAR 

 11. prosinca 2014. 

  Travnik     Jozo Jurina, v. r. 

 



IZMJENE I DOPUNA ANEKSA 1. 

[stavak (4) članka 13. Pravilnika o postupku akreditacije 

visokoškolskih ustanova i studijskih programa] 

 

 

 U Aneksu 1. [stavak (4) članka 14. Pravilnika] točka "1. UVOD" mijenja se i glasi: 

 "1. UVOD 

 1. 1. Povijest i organizacija visokoškolske ustanove 

 1. 2. Primjena bolonjskoga procesa na visokoškolskoj ustanovi 

 1. 2. 1. Tri ciklusa obrazovanja 

 1. 2. 2. Dodatak diplomi 

 1. 2. 3. ECTS 

 1. 2. 4. Cjeloživotno učenje 

 1. 2. 5. Mobilnost studenata i nastavnika 

 1. 2. 6. Ishodi učenja i provođenje kvalifikacijskoga okvira 

 1. 2. 7.Sudjelovanje studenata u odlučivanju 

 1. 3. Istraživanje i znanstveno-istraživački i/ili umjetnički rad 

 1. 4. Veze s okruženjem, gospodarstvom i socijalnim partnerima 

 1. 5. Financiranje visokoškolske ustanove 

 1. 6. Statistički podatci" 

 

 Točka "3. STANDARDI" mijenja se i glasi: 

 "3. STANDARDI I KRITERIJI 

 3. 1. Razvoj i strategija visokoškolske ustanove 

 3. 2. Upravljanje, unutarnje osiguranje kvalitete i kultura kvalitete 

 3. 3. Procedure za osiguranje kvalitete studijskih programa 

 3. 4. Procedure za ocjenjivanje studenata 

 3. 5. Ljudski resursi 

 3. 6. Kvaliteta fizičkih resursa 

 3. 7. Informacijski sustavi 

 3. 8. Prezentacija informacija za javnost 

 3. 9. Međunarodna suradnja" 

 

 Točka "4. ZAKLJUČAK" mijenja se i glasi: 

 "4. ZAKLJUČCI UZ PRIJEDLOG ZA AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE STANJA" 

 

 Iza točke 4. dodaje se točka 5., koja glasi: 

 "5. PRILOZI" 

 



IZMJENA ANEKSA 2. 

[stavak (3) članka 22. Pravilnika o postupku akreditacije 

visokoškolskih ustanova i studijskih programa] 
 

 

 U Aneksu 2. [stavak (3) članka 22. Pravilnika], točka "3. REZULTATI AKREDITACIJE" mijenja se i 

glasi: 

 "3.REZULTATI AKREDITACIJE 

 Jasno naznačiti stupanj dostizanja svakog od standarda. 

 

 Standard 1. Razvoj i strategija visokoškolske ustanove 

 Standard 2. Upravljanje, unutarnje osiguranje kvalitete i kultura kvalitete 

 Standard 3. Procedure za osiguranje kvalitete studijskih programa 

 Standard 4. Procedure za ocjenjivanje studenata 

 Standard 5. Ljudski resursi 

 Standard 6. Kvaliteta fizičkih resursa 

 Standard 7. Informacijski sustavi 

 Standard 8. Prezentacija informacija za javnost 

 Standard 9. Međunarodna suradnja." 

 

 Izmjene i dopune Aneksa 1. i Aneksa 2. sastavni su dio Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku 

akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa. 

 

** 

 


