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тални национални интерес ни једног конститутивног наро
да у Републици Српској.
Број: 01 -020-1181/18
11. априла 20 18. године
Баљалука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с. р.

(2)

Члан

5.

6.

овог члана може се уложити

додаје се нови став

7,

који гласи:

Одлука Управног одбора из става 6. овог члана је
коначна и против ље се тужбом може покренути управ
ни спор пред надлежним судом у року од ЗО дана од дана
пријема одлуке.".

"(7)

Члан

зваљу и

сарадник у

сарадничком

зваљу

на

сту

дијским програмима из области здравља и заштите здра
са

приговор Управном одбору Агенције у року од осам дана
од дана пријема рјешеља . ".
Послије става

Члан вијећа може бити и наставник у научно-на

ставном

вља, који је на високошколској установи у радном односу

1.

У Закону о високом образоваљу ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 7З/10, 104111, 84/12, 108/13,44/15 и
90116) у члану З1. став 6. мијеља се и гласи:
"На рјешеље из става

Вијеће чине наставници, сарадници и представници

(З) Наставник или сарадник може бити члан само једног
вијећа организационе јединице , под условом да је запослен
са пуним радним временом на високошколској установи на
којој се бира за члана вијећа.

(4)

ОБРАЗОВАЉУ

16.4.2018.

студената у складу са статутом универзитета.
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непуним радним

временом,

а има

закључен уговор

о

раду са пуним радним временом са здравственом устано

вом која је наставна база универзитета.

· (5) Чланови вијећа из реда студената бирају се непо
средно на организационој јединици из реда редовних студе
ната и чине најмаље 15% од укупног броја чланова вијећа.

(6)

Вијеће у оквиру своје надлежности:

а) доноси статут факултета, односно умјетничке акаде
мије, уз прибављене мишљеље управног одбора,
б) даје мишљеље и приједлоге сенату о академским,
научним, умјетничким и стручним питаљима, у складу са
статутом високошколске установе,

в) даје приједлоге сенату у вези са промјенама у струк
тури и садржају студиј ских програма и наставним методама,

2.

Члан ЗЗ. мијеља се и гласи:

"( 1) Приједлог плана уписа студената првог и другог циклу
са студија високошколске установе достављају Министарству
најкасније до З1. јануара за наредну академску годниу.

(2) Влада,

на приједлог Министарства, доноси одлуку о
броју студената који се финансирају из буџета Републике и
који суфинансирају своје школоваље, за упис у прву годину
првог и другог циклуса студија на јавним високошколским
установама, најкасније до ЗО. априла текуће године за на
редну академску годину.

г) даје приједлог сенату за избор професора емеритуса
и почасног доктора наука,

д) предлаже ректору именоваље и разрјешеље декана,
ђ) даје приједлог ректору у вези са радним статусом
академског особља,
е) даје ректору мишљеље на приједлог правилника о
унутрашљој организацији и систематизацији радних мје
ста, у дијелу који се тиче те организационе јединице,
ж) бира представника у сенат високошколске. установе,

(З) Високошколске установе достављају Министарству
податке о укупном броју студената уписаних у прву годину
свих циклуса студија најкасније до ЗО. новембра, о чему
Министарство информише Владу.".

з) предлаже програм развоја организационе јединице,
и) формира комисију за подношеље извјештаја за избор
у научио-наставио, односно умјетничко-наставно зваље,
сарадничка зваља и утврђује приједлог одлуке о избору

Члан З.

кандидата,

послије тачке д) додају се нове т.

ј) именује комисије за израду завршног рада на првом,
другом и трећем циклусу студија,

"ђ) разматра финансијски план и извјештај о финан 
сијском пословаљу организационе јединице,

к) обавља и друге послове у складу са статутом и дру
гим општим актима универзитета и факултета, односно
умјетничке академије.".

У члану 62. у ставу
ђ), е) и ж), које гласе:

1.

е) предлаже Министарству висину школарине за сту
денте који суфинансирају своје школоваље,
ж) утврђује висину школарине за студенте који самофњ
нансирају своје школоваље, ванредне студенте и студенте
стране држављане,".

Досадашље т. ђ), е), ж), з), и), ј) и к) постају т. з), и), ј),
к), л), љ) и м).

Члан

У члану

72.

став

2.

6.

мијеља се и гласи:

"Декан, односно директор представља организациону
јединицу, има права и обавезе у складу са законом и стату

тима универзитета и. организационе јединице, одговоран је
за законитост рада:

Члан4.
У члану

64.

у ставу

2.

а) организује и руководи радом организационе јединице,

т. з) и и) мијељају се и гласе:

"на приједлог наставно-научног вијећа додјељује поча
сно зваље професор емеритус, те почасни доктор наука,
предлаже Министарству број студената који се финан
сирају из буџета Републике и број студената који суфинан
сирају своје школоваље, за упис у прву годину првог и дру
гог циклуса студија,".
Послије тачке и) додаје се нова тачка ј), која гласи:
"ј) утврђује број студената који самофинансирају своје

б) одлучује о коришћељу средстава до износа утврђе
ног статутом универзитета и статутом организационе једи
ницем

в) подноси управном одбору финансијски план и извје
штај о финансијском пословаљу.".
Послије става

9.

додаје се нови став

10,

који гласи :

Декан факултета или умјетничке академије, односио директор научноистраживачког института бира се на
период од четири године са могућношћу још једног избора.".

"( 10)

школоваље, ванредне студенте и студенте стране државља

Члан

не, за упис у прву годину сва три циклуса студија,".

Члан
Члан

71.

7.

У члану 11З. у тачки г) ријечи : "све циклусе студија"
замјељују се ријечима: "првог и другог циклуса студија" .

Досадашље т. ј) и к) постају т. к) и л).

5.

Члан

мијеља се и гласи:

"( 1) Стручни орган факултета, односно умјетничке ака
демије је наставио-научио вијеће, односно наставно -умјет
ничко вијеће (у даљем тексту: вијеће).

,

У члану

114.

8.

т. ж) и з) мијељају се и гласе:

"предлагаље Влади броја студената за упис у прву годи
ну првог и другог циклуса студија, предлагаље Влади виси-

·
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не школарине за студенте који се суфинансирају из буџета,
на приједлог јавних високошколских установа,".
Члан
Члан

128.
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7

захтјев високошколске установе, при првом упису студента
на високошколску установу.".
Члан

9.

мијеља се и гласи :

12.

Члан 1ЗО . мијеља се и гласи:

"(1) Поступак признаваља спроводи се у складу са
одредбама овог закона, ако међународним уговором није
предвиђено другачије.

"(1) На основу података из евиденције, високошколска
установа, односно организациона јединица издаје јавне

(2) Високошколске исправе стечене у СФРЈ до 6. априла
1992. године и у Републици Србији не подлијежу поступку

том високошколске установе.

исправе у складу са законом, подзаконским актом и стату

(2)

Јавне исправе у смислу овог закона су:

признаваља у складу са овим законом.

а) студентска кљижица- индекс,

(З) Јавне исправе из ст. 1. и 2. овог члана производе исто
правно дејство као јавне исправе издате у Републици Српској.".

б) диплома о стеченом зваљу,

Члан
У члану

129.

ст.

1. и 2.

мијељају се и гласе:

д) увјереље о стеченом зваљу и

"Високошколска установа, односно организациона јединица универзитета води:

б) регистар уз матичну кљигу студената,
в) студентски досије,
г). евиденцију о издатимјавним исправама,
д) евиденцију о испитима,
ђ) евиденцију о признатим страним високошколским
исправама и

е) евиденцију о мобилности студената,
особља и административног особља.

академског

Подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују,
чувају и користе за потребе обављаља цјелатности високо
школске установе, односно организационе јединице и за
потребе Министарства.".
Послије става З. додају се нови ст.

4. и 5,

који гласе:

Високошколска установа дужна је да трајно чува
документацију из става 1. овог члана.

"(4)

(5) Подаци уписани у евиденцију високошколске уста
нове достављају се Министарству за обављаље законом
утврђених послова.".

Послије члана

4.

постаје став

6.

Члан 11 .
129. додаје се нови члан

129а, који гласи:

"Члан 129а .

(1) Министарство, с циљем прикупљаља свеобухватних
и стандардизованих података, води јединствени инфор
мациони систем (у даљем тексту: ЈИС).
(2) Министарство

ђ) увјереље о завршеном програму цјеложивотног учеља.

(З) Високошколска установа издаје јавне исправе наједном од службених језика који су у употреби у Републици,
на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента.

а) матичну кљигу студената,

Досадашљи став

в) додатак дипломи,

r) увјереље о положеним испитима,

10.

води регистар:

а) лиценцирних високошколских установа,

(4) Када се настава остварује на неком од страних језика,
јавне исправе се издају на обрасцу који је штампан двоје
зично на једном од службених језика који су у употреби у
Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева
студента, и на језику и писму на којем се изводи настава.
(5) На захтјев студента, високошколска установа је дужна
да изда диплому и додатак диnломи и на енглеском језику.
(6) На захтјев студента, високошколска установа изда
је јавну исправу о савладаном дијелу студијског програма,
која садржи податке о нивоу, врсти и садржају студија, као
и постигнуте резултате.
(7)

На основу. података из евиденције, високошкол

ска установа издаЈе дупликат дипломе

(9) Високошколска установа издаје увјереље о стеченом
зваљу до издаваља дипломе којим се утврђује даје студент
испунио услове за стицаље зваља из циклуса студија који
је завршио.
(10) Увјереље из става 9. овог члана издаје се у року од
седам дана од дана завршетка циклуса студија и важи до
издаваља дипломе и додатка дипломи.".
Члан 1З.
У члану 1З5. у ставу З. послије ријечи: "статутом" до 
дају се запета и ријечи: "подзаконским актом високошкол
ске устано·ве".
Члан

У члану 1З8. ст.

г) запослених у високошколским установама и
д) мобилности студената, академског особља и админи
стративног особља.
(З) Све високошколске установе уносе и ажурирају
податке из евиденција из члана 129. овог закона у ЈИС, у
оквиру одговарајућег регистра, у електронској форми.

(4) Министар доноси Правилник о садржају и поступку
вођеља јединственог информационог система.
(5) За потребе вођеља регистара и других података од
значаја за развој система високог образоваља и заштите
података о личности формира се јединствени образовни
број (у даљем тексту: ЈОБ).
(6)

ЈОБ

прати

љеговог

носиоца

кроз

све

ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву
ознаку, која се састоји од 16 карактера и која се доцјељује
студенту у аутоматизованом поступку преко ЈИС-а, на

-.
1

и

2.

14.

мијељају се и гласе:

Министарство предлаже Влади висину школарине за
студијске програме на првом и другом циклусу студија, на
јавним високошколским установама, за студенте чије се
школоваље суфинансира из буџета.".
Став З. брише се.
Досадашљи ст.

4, 5, 6.

и

7.

Члан

се образоваља и представља кључ за повезиваље свих

(7)

1.

"Школарина на јавним високошколским установама је
износ новчаних средстава којима суфинансирајући студент
учествује у суфинансираљу укупних трошкова љеговог
студија на јавној високошколској установи, а самофинанси
рајући студент учествује у финансираљу укупних трошкова
љеговог студија на јавној високошколској установи.

циклу

података о студенту из ЈИ С-а.

стеченом зваљу

(8) На новој дипломи уписује се ознака да је ријеч о
дупликату дипломе, која је издата послије проглашеља ори
гинала дипломе неважећим.

б) лиценцираних студиј ских програма,
в) студената,

о

послије проглашеља оригиналне дипломе неважећом у
'Службеном гласнику Републике Српске'.

постају ст. З,

4, 5.

и

6.

15.

У члану 1З9. послије става З . додају се нови ст.
који гласе:

"(4)

4.

и

5,

Новчана средства из властитих прихода, распо

дијељена у складу са актом високошколске установе из
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става

2.

овог члана, на располагаљу су организационим је 

диницама, у пуном износу.

(5) Изузетно, средства из става 4. овог члана која су
на располагаљу организационој јединици могу да користе
високошколске установе у чијем саставу се налази органи
зациона јединица само уз претходну писмену сагласност
декана или директора организационе јединице.".
Члан 1б.
У члану 14З. у ставу 1. у тачки з) ријеч: "све" брише
се, а послије ријечи: "програме" додају се ријечи: "првог и
другог циклуса студија" .
У тачки љ) послије заграде брише се ријеч: "и" и додаје
запета, а послије тачке љ) додају се нове т. м) и н) и гласе:
"м) не води или ако води неуредно евиденције прописа
не - чланом 129. став 1. овог закона,
н) не уносе и ажурирају или ако неуредно уносе и ажу
рирају податке из евиденција у ЈИС (члан 129а . став 1),".

Члан

У члану 144. у ставу
тачка ж), која гласи:

1.

Број: 0211-021 - ЗО2/18
марта 2018. године

29.

Баљалука

Досадашље т. ж) и з) постају т. з) и и).

18.

Послије члана 144. додаје се нови члан 144а, који гласи:
"Члан 144а.

Новчаном казном од 1.000 КМ до З.ООО КМ казниће се
декан, односно директор организационе јединице за неза
конито пословаље (члан 72.став 2).".

У члану

147.

став

Досадашљи ст.

5,

19.

4.

брише се.

б,

7.

и

8.

Члан

постају ст.

4, 5,

б. и

7.

20.

У члану 152. ријечи: "201б/2017. и 2017118." замјељују
се ријечима: "2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.".
Члан

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

На основу члана 4З. став б. Закона о Влади Републи 
ке Српске ("Службени гласник Републике Српске", број
118/08), а у вези са Законом о привредним друштвима
("Службени гласник Републике Српске", бр . 127/08, 58/09
и 100/11) и Одлуком о начину именоваља представника Ак
цијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из

портфеља фондова и начину љиховог поступаља ("Службе
ни гласник Републике Српске", бр. б9/07, 102/07 и 45/09),
Влада Републике Српске, на 170. сједници, одржаној
29.З.2018. године, доноси

О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА

"ж) ако користи новчана средства супротно одредбама
члана 1З9. ст. 4. и 5. овог закона,".

Члан

24.

РЈЕШЕЊЕ

17.

послије тачке е) додаје се нова

Члан

16.4.2018.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи
ваља у "Службеном гласнику Републике - Српске".

Досадашља тачка м) постаје тачка љ).
Члан

31

21.

Послије члана 15б. додају се нови чл . 15ба. и 15бб, који

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ

ДРУШТВА КАПИТАЛА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА
ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД БАЊА ЛУКА

1. Милорад Ђурђевић разрјешава се дужности пред
ставника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Баља
Лука у Скупштини друштва капитала Централни регистар
хартија од вриједности а.д. Баља Лука.
2. Ово рјешеље ступа на снагу наредног дана од дана
објављиваља у "Службеном гласнику Републике Српске".
Број: 04/1 - 012 -2 -7ЗЗ/18
марта 2018. године
Баљалука

29.

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 2бб. Закона о привредним друштвима
("Службени гласник Републике Српске", бр . 127/08, 58/09 и
100/11) и члана 4З. став б. Закона о Влади РепубЛике Срп
ске ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08), а
у вези са Одлуком о начину именоваља представника Ак
цијског фонда Републике Српске n Фонда за реституцију
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из

портфеља фондова и начина љиховог поступаља ("Службе
ни гласник Републике Српске", бр. б9/07, 102/07 и 45/09),
Влада Републике Српске, на 170. сједници, одржаној
29.З.2018.године, доноси

гласе:

РЈЕШЕЊЕ

"Члан 15ба.

Министар ће у року од шест мјесеци од дана сrуп-аља
на снагу овог закона донијети Правилник о садржају и по
ступку вођеља јединственог информационог система (члан
129а. став 4).
Члан 15бб.

(1) До доношеља Правилника из члана 129а. овог зако
на, високошколска установа ће прикупљати податке о сту
дентима у складу са прописима који су важили до ступаља
на снагу овог закона.

(2) Високошколска установа ће студенту, у року од мјесец
дана од дана почетка првог семестра, додијелити ЈОБ, односно
привремени ЈОБ, у аутоматизованом поступку преко ЈИ С-а.
(З) Студентима уписаним на студије до ступаља на
снагу овог закона високошколска установа ће додијелити
ЈОБ, односно привремени ЈОБ, у аутоматизованом поступ
ку преко ЈИС-а, у року од годину дана од дана ступаља на
снагу овог закона . ".
Члан

22.

У члану 158. послије ријечи: "академије" ријечи: "и Ви
соку школу унутрашљих послова" бришу се.

О ИМЕНОВАЉУ ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНИ
ДРУШТВА КАПИТАЛА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА
ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД БАЊА ЛУКА

1. Именује се Горан Гајић, са пребивалиштем у Баљој
Луци, за представника Акцијског фонда Републике Српске
а.д. Баља Лука у Скупштини друштва капитала Централни
регистар хартија од вриједности а.д. Баља Лука.
2. Капитал из тачке
акције класе А.

З. Именовани је дужан да заступа интересе Фонда
у Скупштини друштва капитала из тачке 1. Рјешеља, а у
складу са Упутством о начину поступаља представника Ак
цијског фонда Републике Српске и Фщща за реституцију
Републике Српске у скупштинама друштава капитала из

портфеља фондова .

4. Ово рјешеље се сматра пуномоћјем за заступаље ак
ционара на Скупштини акционара, које важи до опозива .
5. Ово рјешеље ступа на снагу наредног дана од дана
објављиваља у "Службеном гласнику Републике Српске"_
Број: 04/1 -0 12-2 - 7З2/18
29. марта 2018. године
Баљалука

Члан 2З.
Члан 158б. брише се.

1

1. овог рјешеља чине 8.844 редовне

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с. р.

