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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 
Трг Републш<е Српске 1, телефо11.· 05 !/338-455.11·н•111, ,,fadars .net, e-mail:mp@mp.vladars.net 

Број :07.023/612-3-1 / 1 О 
Баља Лука, 11.05.2010. године 

.. 

На основу члана 20. Закона о високом образовању (,,Службени гласник 

Републике Српске" број: 85/06 и 30/07) и члана 6. Уредбе о условима за оснивање и 
почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуљености 

услова (,,Службени гласник Републике Српске" број: 41/07 и 23/09), у пое,тупку , по 

захтјеву оснивача: Високе школе "Колеџ здравствене његе" Бијељина, У лица 

Павловића пут 66, Дворови. Томић Љиљане. из Бијељине, Остојић Марка , ю 

Бијељине и Божић Дијане из Бијељине , за издавање сагласности за оснивање 

високошколске установе Универзитета "Бијељина" Бијељина, са сједиштем у 

Бијељини, Улица Павловића пут 66, Дворови , министар просвјете и културе 

Републике Српске даје 

САГЛАСНОСТ 

Даје се сагласност на осшшаље високошколске установе У1111всрзитета 

"Бијељина" Бијељина, са сједиштем у Бијељини , на адреси Улица Павловића пут 

66, Дворови. 

Образложење 

Висока школа "Колеџ здравствене његе" Бијељина, са сједиштем у Бијељини , 

Улица Павловића пут 66, Томић Љиљана, Остојић Марко и Божић Дијана, сви из 

Бијељине, поднијели су овом министарству захтјев за оснивање нове 

високошколске установе Универзитета "Бијељина" Бијељина. 

Уз захтјев за оснивање достављени су сљедећи документи: Елаборат о 

(оправданости оснивања Универзитета "Бијељина" Бијељина, Оснвачки акт. 
приједлог Статута и Одлука о именовању ли1(а овлаштеног за заступање. 



На основу увида у достављену документацију утврђено је даје иста усаглашена 

са одредбама Закона о високом образовању и Уредбом о условима за оснивање и 

почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања услова, које се 

односе на оснивање приватне високошколске установе. 

Ова сагласност не подразумијева дозволу за рад нити дозволу за извођење 

студијских програма. 

Према члану 10. наведене Уредбе, високошколска установа, у року од 60 дана 
од дана уписа у судски регистар, подноси Министарству просвјете и културе 

захтЈев за издавање дозволе за рад. 

Високошколска установа може почети обављање щелатности високог 
образовања и изводити студијски програм након уписа у Регистар високошколских 

установа. 

Имајући у виду напријед наведено а складу са чланом 20. Закона о високом 
uGpюvtlctЊy uдЈ1учс:нu jt.: кctu у ди..;11u.s11111иу uьс; Ci:ii';tat:нot:rи. 

Поука о правном средству: 

Против ове сагласности није дозвољена жалба, али странка има право покренути 

управни спор пред Окружним судом у Бањој Луци у року од 30 дат ОД дана 
достављања сагласности странци. \ 
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1. Висока школа "Колеџ здравствене његе" Бијељина 

Ул. Павловића пут 66, Дворови 
Бијељина 

2. Одјељење за високо образовање 
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