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                                                                                                                                  Преднацрт  
 

ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА 

 
I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим законом уређује се стицање и коришћење академских и струковних звања који се стичу 
завршетком првог, другог и трећег циклуса студија на лиценцираним студијским програмима који 
се изводе на лиценцираним високошколским установама у Републици Српској (у даљем тексту: 
Република), те поступак утврђивања и објављивања Листе академских и струковних звања. 
 

Члан 2.  
 

Граматички изрази употребљени у овом закону за означавање женског и мушког рода 
подразумијевају оба пола. 
 

 
II ПОЈАМ И ВРСТЕ ЗВАЊА 
 

Члан 3. 
 

(1) Звање је титула или назив који се стиче завршетком првог, другог и/или трећег циклуса 
(степена) студија, у складу са прописима о високом образовању. 
(2) Звање из става 1 овог члана може бити академско, струковно и научно. 
(3) Академска звања  стичу се завршетком првог и другог циклуса академских студија. 
(4) Струковна звања стичу се завршетком првог циклуса струковних студија. 
(5) Научна звања стичу се завршетком трећег циклуса академских студија. 
 

Члан 4. 
 

(1) Академска, струковна и научна звања из члана 3 овог закона додјељују се у свим областима 
високог образовања. 
(2) Области високог образовања из става 1 овог члана утврђене су Правилником о областима 
образовања и у складу су са међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED). 
 
III ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ 
 ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 

Члан 5. 
 

(1) Лице које заврши академски студиј првог циклуса у трајању од три године који се вреднује са 
180 бодова по Европском систему преноса бодова (у даљем тексту: ЕCTS), стиче звање 
универзитетски bachelor уз назнаку струке 180. 
(2) Лице које заврши академски студиј првог циклуса у трајању од четири године који се вреднује 
са 240 ЕCTS, стиче звање универзитетски bachelor уз назнаку струке 240.  
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(3) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику за носиоца звања из става 1) овог члана 
користи се назив Bachelor уз назнаку струке 180 у одговарајућој области образовања. 
(4) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику, за носиоца звања из става 2) овог члана 
користи сe назив Bachelor уз назнаку струке 240 у одговарајућој области образовања. 
(5) Скраћеница назива из ст. (1) и (2) овог члана је унив.bacc. уз назнаку струке и ставља се иза 
имена и презимена особе. 
(6) Скраћеница звања bachelor на енглеском језику може бити BA (Bachelor of Arts) или BSc 
(Bachelor o Science), у зависности од врсте студијског програма и наводи се иза имена и презимена 
особе.  
(7) Утврђивање звања која се стичу на интердисциплинарним, мултидисциплинарним и 
трансдисциплинарним студијским програмима (у даљем тексту: ИМТ) врши се комбиновањем 
цјелина или дијелова двије најважније образовне области студијског програма, а најважније 
образовне области и њихов редосљед утврђује се на основу релативне величине наставног градива 
и броја ECTS бодова образовних области садржаних у интердисциплинарним студијским 
програмима.  
 

Члан 6. 
 

(1) Лице које заврши струковни студиј првог циклуса у трајању од три године који се вреднује са 
180 бодова, стиче звање струковни bachelor уз назнаку струке 180. 
(2) Лице које заврши струковни студиј првог циклуса у трајању од четири године који се вреднује 
са 240 ЕCTS бодова стиче звање струковни bachelor уз назнаку струке 240. 
(3) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику, за носиоца струковног звања из става    (1) 

овог члана користи се назив Bachelor Applied уз назнаку струке 180. 
(4) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику, за носиоца струковног звања из става (2) 

овог члана користи се назив Bachelor Applied уз назнаку струке 240.  
(5) Скраћени назив звања из ст. (1) и (2) овог члана је bacc. уз назнаку струке и наводи се иза имена 
и презимена особе. 
(6) Скраћени назиз за звања из ст. (3) и (4) овог члана је bacc app. и наводи се иза имена и 
презимена особе. 
 
IV ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ 
 ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 

Члан 7. 
 

(1) Лице које заврши академски студиј другог циклуса у трајању од годину дана, односно двије 
године који се вреднује са 60, односно 120 ЕCTS бодова, и то тако да у збиру са бодовима са првог 
циклуса студија износи укупно 300 ЕCTS бодова, стиче звање мастер уз назнаку струке  у 
одговарајућој области образовања. 
(2) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику, за носиоца звања из става (1) овог члана 
користи се назив „Master“  у одговарајућој области образовања. 
(3) Скраћени назив звања из става (1) овог члана на језицима у службеној употреби у БиХ је „МА“ , 
а пише се иза личног имена и презимена. 
(4)Скраћеница звања master на енглеском језику је МА(Master of Arts) ili МSc (Master of Science) у 
зависности од врсте студијског програма и наводи се иза имена и презимена особе.  
 
V ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ 
 ИНТЕГРИСАНОГ СТУДИЈА 
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Члан 8. 
 

Лице које заврши интегрисани академски, односно струковни студиј првог и другог циклуса у 
трајању од пет година који се вреднује са 300 ЕCTS бодова, стиче академско, односно струковно 
звање у складу са одредбама чланом 7. овог закона. 
 

Члан 9. 
 

Код студија првог и другог циклуса у чијим студијским програмима, поред звања који се стиче у 
одређеној области образовања постоји и уже усмјерење, након навођења звања, области 
образовања и броја стечених ECTS бодова, наводи се и назив ужег усмјерења из којег је лице 
похађало студиј. 

Члан 10. 
 

 (1) Лице које заврши интегрисани академски студиј првог и другог циклуса медицине, 
стоматологије и ветерине у трајању од шест година који се вреднује са 360 ЕCTS бодова, стиче 
академско звање „ доктор медицине“ , „ доктор стоматологије“ односно „доктор ветеринарске 
медицине“ . 
(2) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику, за звања из става 1 овог члана, користе се 
називи „Doctor of Medicine“, „ Doctor of Dentistry“ односно „Doctor of Veterinary Medicine“. 
(3) Скраћени назив звања из става 1 овог члана је „др мед.„ , „ др стом“, и „др вет. мед.“  уз 
назнаку струке а пише се испред имена и презимена особе. 
(4) Скраћенице назива из става 2) овог члана на енглеском језику је МD, SD или VD и пише се иза 
имена и презимена особе.  
 
VI ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ АКАДЕМСКОГ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ 
СТУДИЈА 
 

Члан 11. 
 

(1) Лице које заврши академски специјалистички студије у трајању од једне године и вреднује се 
са 60 ECTS бодова стиче звање универзитетски специјалиста уз назнаку струке. 

(2) Звања која се стичу у оквиру академског специјалистичког студија изводе се у форми 
цјеложивотног учења. 

(3) Скраћени назив звања из става 1 овог члана је унив.спец. уз назнаку струке, може се користити 
уз скраћеницу из члана 5. став 5) овог Закона, а пише се иза имена и презимена особе.  

 
VII ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ 
 ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 
 

Члан 12. 
 

(1) Лице које заврши академски студиј трећег циклуса у трајању од три године који се вреднује са 
180 ЕCTS бодова и то на начин да у збиру са бодовима са првог и другог циклуса студија износи 
најмање 480 ЕCTS бодова, стиче звање “ доктор наука” , односно „доктор умјетности“  у 
одговарајућој области образовања.  
(2) Скраћени назив звања из става (1) овог члана на језицима у службеној употреби у БиХ је „dr 
sci.“ односно „dr art.“ и пише се испред имена и презимена особе. 
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(3) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику, за носиоца звања из става (1) овог члана 
користи се назив Doctor of Science, односно Doctor of Arts у одговарајућој области образовања. 
(4) Скраћени назив звања из става (3) овог члана на енглеском језику је PhD и пише се испред 
личног имена и презимена особе. 
 
VIII ЛИСТА ЗВАЊА 
               

Члан 13. 
 

(1) Све високошколске установе у Републици Српској су обавезне да приликом објаве конкурса за 
упис на било који циклус студија детаљно наведу компетенције које студент стиче завршетком 
конктерног студијског програма, те вјештине и звања за која ће бити оспособљен за тржиште рада.  
(2) Свака високошколска установа у Републици Српској је обавезна да има јавно доступну и 
ажурирану листу свих академских титула, научних и стручних звања које стичу студенти на тој 
установи.  
(3) Високошколска установа из става 2 овог члана је дужна да најмање једанпут годишње достави 
листу академских титула, научних и стручних звања наделжном Министарству просвјете и културе 
(у даљем тексту: Министарство) на сагласност.  
(4) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар) утврђује Листу академских и 
струковних звања (у даљем тексту: Листа звања), у складу са овим законом. 
(5) Листу звања чине сва академска, струковна и научна звања која се стичу на акредитованим 
студијским програмима, на акредитованим високошколским установама у Републици, укључујући 
и студијске програме и високошколске установе који посједују почетну акредитацију (тзв. 
лиценцу). 
(6) Министарство једном годишње врши измјене и допуне Листе звања, у складу са лиценцама и 
рјешењима о измјени излазног профила издатим од времена посљедње измјене и допуне Листе 
звања. 
(7) О измјенама и допунама Листе звања одлучује министар рјешењем које је коначно у управном 
поступку. 
(8) Листа звања и њене измјене и допуне објављују се у Службеном гласнику Републике Српске. 
(9) Поред обавезе из ст. 1 и 2. овог члана свака високошколска установа у Републици Српској је 
обавезна имати листе академских титула, научних и стручних звања које су студенти стицали у 
прошлости од почетка њеног оснивања.  
 
VIII ПОСТУПАК  ЕКВИВАЛЕНЦИЈЕ  
 

Члан 14. 
 

(1) Лица која су завршила студиј према прописима који су били на снази до ступања на снагу овог 
закона могу тражити од високошколске установе у којој су стекли звања да им у поступку 
утврђеним статутом високошколске установе изда јавну исправу о еквиваленцији раније стеченог 
звања са новим звањем, у складу са овим законом. 
(2) Еквиваленција из става 1 овог члана се врши на сљедећи начин: 
        а) раније стечено звање доктора наука изједначено је са звањем доктора наука из члана  12. 

овог Закона , 
        б) ранија академска титула стечена завршетком универзитетског основног студија, чијим 

завршетком се стицала висока стручна спрема (ВСС) VII.1  изједначена је са академским 
називом мастер уз назнаку струке, а под условима и по процедури која је дефинисана општим 
актом високошколске установе, 
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        в) раније стечени стручни студиј у трајању од три или двије године чијим завршетком се 
стицала виша стручна спрема (ВШС) VI.  изједначен је са првим циклусом стручних студија 
високог образовања и звањем струковни bachelor уз назнаку струке 180, а под условима и по 
процедури која је дефинисана општим актом високошколске установе, 

(3) Ако је високошколска установа на којој је стечено звање престала са радом, министарство ће 
одредити високошколску која ће поступити у складу са ставом 1 овог члана. 
 
 
IX КОРИШЋЕЊЕ СТРАНИХ ЗВАЊА 
 

Члан 15. 
 

Лица којима је правоснажним рјешењем надлежног органа у БиХ или на основу међународног 
споразума призната страна високошколска диплома ради запошљавања и у друге професионалне 
сврхе, у правном промету у Републици могу користити назив звања на службеној језику државе 
која ју је издала, уз навођење назива и сједишта (државе) високошколске установе на којој је 
стечено инострано звање. 
 
Х КОРИШЋЕЊЕ РАНИЈЕ СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА 
 

Члан 16. 
 

(1) Лица која су завршетком постидпломског, магистарског студија у трајању од најмање двије 
године, односно четири семестра, на којима је предвиђена израда и одбрана магистарске тезе, у 
складу са раније важећим прописима, стекла или ће стећи научно звање магистра наука, могу 
користити стечено звање у складу са прописима са којима су исти стекла и немају еквивалент у 
болоњским звањима.  
(2) Скраћени назив научног звања из става 3 овог члана на језицима у службеној употреби у БиХ је 
„мр.“, а пише се испред личног имена и презимена. 
 

Члан 17. 
 

(1) Лица која су, завршетком специјалистичких студија у трајању од најмање два семестра на 
којима је предвиђена израда и одбрана завршног, специјалистичког рада, у складу са раније 
важећим прописима, стекла или ће стећи научно звање специјалисте, могу користити стечено 
звање у складу са прописима према којима су исти стекла. 
(2) Скраћени назив научног звања из става 1 овог члана на језицима у службеној употреби у БиХ је 
„спец.“, а пише се испред личног имена и презимена. 
 

Члан 18. 
 

Лица која су завршила студиј за стицање вишег образовања у трајању од најмање четири семестра, 
у складу са Законом о вишим школама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/94), могу 
користити стечено звање у складу са прописима према којима су исто стекла. 
 
 
ХI НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
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Управни надзор над провођењем овог закона врши Министарство. 
 

Члан 20. 
 

(1) Инспекцијски надзор над провођењем овог закона врши Републичка управа за инспекцијске 
послове Републике Српске, путем републичке просвјетне инспекције. 
(2)   У вршењу инспекцијског надзора, просвјетни инспектор је овлашћен и дужан да: 

- наложи високошколској установи да усклади, односно измијени или поништи опште и/или 
појединачне акте којима се утврђују звања супротно одредбама овог закона; 

- наложи високошколској установи да поништи јавне исправе којима се додијељују звања 
супротна одредбама овог закона; 

- поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка против одговорног лица; 
- предузме друге радње и мјере за које је законом и другим прописима овлашћен. 

(3) Јавне исправе из става 2 овог члана које издају високошколске установе утврђене су чланом 130 
став 2 Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 
84/12). 

Члан 21. 
 

(1) Новчаном казном од 3.000КМ до 9.000КМ казниће се за прекршај високошколска установа ако 
не усклади статут и друге опште акте са одредбама овог закона. 
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у високошколској установи, 
новчаном казном од  500КМ до 1.500КМ. 
 

Члан 22. 
 

(1) Новчаном казном од 5.000КМ до 15.000КМ казниће се за прекршај високошколска установа ако 
додијели звања супротно одредбама овог закона . 
(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у високошколској установи, 
новчаном казном од  1.000КМ до 3.000КМ. 

 
 
 
ХII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 23. 
 

(1) Министар просвјете и културе ће, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, 
утврдити почетну  Листу звања из члана 13. овог закона. 
(2) Листа звања из става 1 овог члана садржи звања прописана Уредбом о кориштењу академских 
титула, стицању стручних и научних звања („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09 и 
102/10) која нису у супротности са одредбама овог закона, те друга звања која нису обухваћена 
Уредбом, а која се стичу у складу са чланом 13 став 2 овог закона. 
 

Члан 24. 
 

Високошколске установе ће ускладити своје статуте и друге опште акте са овим законом у року од 
годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 
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Члан 25. 

 
Овај закон се не односи на Високу школу унутрашњих послова.  
 

Члан 26. 
 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Уредба о кориштењу академских титула, стицању 
стручних и научних звања. 
 

Члан 27. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике 
Српске. 
 
 
Број: 07.023/020-533/11                                ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум:                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
 
                    Мр  Игор Радојичић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

НАЦРТА ЗАКОНA О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ 

ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

 

I    УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона садржан је у Амандману XXXII т. 6. и 12. на члан 68. Устава 

Републике Српске, према којем Република Српска уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и омладини, 

образовање, културу и заштиту културних добара, физичку културу, као и у члану 70. тачка 2. Устава 

Републике Српске, којим је утврђено да Народна скупштина Републике Српске доноси законе. 

 

II  УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И  

 ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ  

  

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: ........................... од 

..............................., уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману XXXII на члан 68. т. 6. и 

12. Устава Републике Српске, према којем Република, између осталог, уређује и обезбјеђује бригу о дјеци и 

омладини, образовању, култури, заштити културних добара и физичкој култури. 

Законски основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 9 Закона о високом образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10 и 104/11) којом је прописано да се завршетком првог, 

другог и трећег циклуса студија стиче право на одређену академску титулу, односно стручно или научно 

звање, те да се ова звања уређују посебним законом. 

III  УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

 IV      РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Рјешавање питања звања која се стичу завршетком високог образовања изузетно је важно за 

академску заједницу у Републици Српској (студенте, наставнике и сараднике), тржиште рада, креирање 

образовне политике и политике рада и запошљавања, те за мобилност студената из Републике Српске и 

њихову могућност наставка образовања и професионалног усавршавања ван Босне и Херцеговине. У 

Републици Српској је 2006. године успостављен нови систем високог образовања који је заснован на 

принципима тзв. Болоњске декларације (Заједничке декларације европских министара образовања 

донешене у Болоњи, Италија, 1999. године) коју је Босна и Херцеговина ратификовала 2003. године. Нови 

систем високог образовања успоставио је и нова звања која су била уређена Уредбом о кориштењу 

академских титула, стицању стручних и научних звања („Службени гласник Републике Српске“ бр. 111/09 и 

102/10). Међутим, како је временом, током примјене ове Уредбе установљено да исту треба допунити, те 

да поједина прописана звања изазивају недоумице и конфузију код шире јавности услед сличности са 

звањима која су додјељивана према раније важећим прописима, то је најоптималније рјешење да се сва 

ова питања ријеше доношењем новог закона. 
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V        УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 

 

 

 

 VI    ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

Чланом 1. овог Закона прописано је шта се уређује овим Законом, односно стицање академских и 

струковних звања која се стичу завршетком првог, другог и трећег циклуса студија на лиценцираним 

студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским установама у Републици Српској. 

Чланом 3. одређен је појам „звање“ као јединствен термин који обухвата све титуле и називе који се 

стичу завршетком високог образовања (чиме је елиминисано његово поистовјећивање са научно-наставним 

звањима која се стичу избором у звање на високошколској установи), те да „звања“ могу бити академска, 

струковна и научна, чиме је по први пут, у Републику Српску уведен појам струковног звања које се стиче 

завршетком струковног студија. 

Чланом 4. област додјеле и кориштења звања везана је за Правилник о областима образовања који 

је тренутно у завршној фази израде у Министарству просвјете и културе. Овај правилник је, извршио 

класификацију образовних области у складу са међународном стандардном класификацијом образовања 

(ISCED). Раније кориштена Уредба о кориштењу академских титула, стицању и кориштењу стручних и 

научних звања садржи подјелу научних области на начин како је она извршена у Правилнику о научним 

областима, научним пољима и ужим научним областима („Службени гласник Републике Српске“ 22/09 и 

27/10), а овај је, опет заснован је на тзв. FRASCATI класификацији научних области која служи систематском 

разврставању научних области ради праћења развоја науке и није прилагођен потребама додјеле и 

кориштења звања у области високог образовања. 

Чланом 5. прописана су звања која се стичу завршетком првог циклуса студија и то: универзитетски 

bachelor уз назнаку струке 180 и универзитетски bachelor уз назнаку струке 240. Истим чланом је прописан 

је начин утврђивања звања која се стичу на интердисциплинарним, мултидисциплинарним и 

трансдисциплинарним студијским програмима.  

Чланом 6. прописано је звање које се стиче завршетком струковног студија првог циклуса у трајању 

од три и четири године и то: струковни bachelor уз назнаку струке 180 и струковни bachelor уз назнаку 

струке 240.  

Чланом 7. прописано је звање која се стиче завршетком другог циклуса студија мастер уз назнаку 

струке, као и начин његовог кориштења у дипломи и додатку дипломи на енглеском језику. Умјесто 

тренутно важећих прописа по којима се, завршетком студија другог циклуса стиче звање магистар, ова 

одредба прописује да се, завршетком академског студија другог циклуса стиче звање мастер. Суштина ове 

промјене јесте да се превазиђу забуне и злоупотребе до којих долази услед сличности академског звања 

„магистар“ са научним звањем „магистар наука“ које се стицало према прописима који су важили прије 

болоњске реформе. Наиме, у широј јавности се веома често поистовјећују ова два звања, чиме у ствари, 

магистрима даје много више права него што стварно произилази из њиховог звања (нпр. неке 

високошколске установе су им омогућавале да непосредно пријављују и бране докторску дисертацију, иако 

претходно нису завршили постдипломске, магистарске студије већ студије другог циклуса; неке институције 

су им повећавале коефицијент зараде на онај који је предвиђен за лица која су завршила постдипломске, 

магистарске студије и сл.). Због тога је овим чланом предложен примјеренији термин за звање које се стиче 

завршетом другог циклуса студија, а то је термин „мастер“. Термин је прилагођен интернационалном 

термину „master“ који се користи управо за овај ниво студија. 
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Чланом 8. прописана су звања која стиче лице које заврши интегрисани академски, односно 

струковни студиј првог и другог циклуса у трајању од пет година који се вреднује са 300 ECTS бодова. 

Чланом 10. прописано је да лице  које заврши интегрисани академски студиј првог и другог циклуса 

медицине, стоматологије и ветерине у трајању од шест година који се вреднује са 360 ECTS бодова стиче 

академско звање доктор медицине, доктор стоматологије и доктор ветерине, као и кориштење ових звања 

у дипломи и додатку дипломи на енглеском језику.  

Чланом 11. прописана су звања која се стичу завршетком акадмског специјалистичког студија у 

трајању од једне године , академски специјалиста уз назнаку струке.  

Чланом 12. прописано је да лице које заврши академски судиј трећег циклуса у трајању од три 

године који се вреднује са 180 ECTS бодова и то на начин да у збиру са бодовима са првог и другог циклуса 

студија износи најмање 480 ECTS бодова стиче звање доктор наука, односно доктор умјетности. Овај члан у 

систем високог образовања уводи звање „доктор умјетности“ које се стиче завршетком студија трећег 

циклуса у области умјетности. Овакво рјешење дато је на основу приједлога стручне јавности – наставника 

са Академије ликовних умјетности Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву који су свој приједлог 

образложили чињеницом да су земље Европске уније и високошколске установе из окружења одавно увеле 

трећи циклус у области умјетности и на њему прописале посебно звање које се стиче по завршетку студија, 

а то је – доктор умјетности. 

Чланом 13. прописано је да министар утврђује Листу академских и струковних звања, а коју чине сва 

академска, струковна и научна звања која се стичу на акредитованим студијским програмима, на 

акредитованим високошколским установама у Републици, укључујући и студијске програме и 

високошколске установе који посједују почетну каредитацију (тзв. лиценцу).  

Члан 14. С обзиром на чињеницу да, у Републици Српској, још увијек не постоји национални 

квалификациони оквир који уређује исходе учења, тј. знања, вјештине и компетенције које стичу студенти 

на појединим нивоима и врстама високог образовања, то се област еквиваленције раније стечених звања са 

новим звањима не може уредити свеобухватно и детаљно. Иако постоји притисак и очекивање јавности да 

се ово питање ријеши овим законом, за њега не постоје ни материјалноправне претпоставке (које ће бити 

успостављене поменутим националним квалификационим оквиром) нити правни основ (члан 9 Закона о 

високом образовању је прецизно навео да ће нови закон о звањима регулисати искључиво звања која се 

стичу у тзв. новом, болоњском систему образовања, тј. на три циклуса образовања). 

Међутим, како на тржишту рада и у академској заједници долази до различитог и погрешног 

тумачења између старих и нових звања и права која из њих произилазе, то се овим чланом еквиваленција и 

даље оставља као могућност коју могу користити високошколске установе. 

Чланом 15. прописани су услови за кориштње звања у правном промету у Републици Српској које је 

стечено на страној високошколској установи, а које је правоснажним рјешењем надлежног органа у БиХ или 

на основу међународног споразума призната страна високошколска диплома ради запошљавања и у друге 

професионалне сврхе.  

 Чл. 16-18. прописано је кориштење раније стечених звања и то: магистра наука и специјалисте. 

    Чланом 19. прописано је да управни надзор над примјеном овог закона врши Министарство,  а 

чланом 20. да инспекцијски надзор над провођењем истог врши Републичка управа за инспекцијске 

послове, путем републичке просвјетне инспекције.  

    Чл. 21- 22. прописане су новчане казне за високошколске установе и одговорна лица у истима у 

случају да прекрше одредбе овог Закона. 

Чланом 23. утврђено је да ће министар у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона 

утврдити почетну Листу звања.  
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Чланом 27. прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Републике Српске.   

 

VII  ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За извршење овог закона нису потребна додатна финансијска средства. 

                                                                                                            

    

        

             

 


