10.12.2013.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

акти који су важили до дана ступања на снагу овог закона,
ако нису у супротности са овим законом.".
Члан 3.
Послије члана 45. додаје се нови члан 45а, који гласи:
"Члан 45а.
(1) До успостављања Оператора система подстицаја
из члана 13. овог закона, административно-финансијске и
друге оперативне послове система подстицаја производње
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
обављаће Мјешовитн холдинг 'Електропривреда Републи
ке Српске' - Матично предузеће а. д. Требиље.
(2) Мјешовити холдинг 'Електропривреда Републике
Српске' - Матично предузеће а.Д. Требиње обавезно је да
води одвојену рачуноводствену евидеицију и посебан на
мјенски рачун за купопродају електричне енергије произ
ведене из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
·за коју се остварује право на подстицај.".
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у "Службеном гласнику Републике Српске".
Број: 01-2412113
28. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојllчић, С.р.
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(5) Студент СТИЧI:; услов за упис наредне године сту
дија ако је у студијској години у коју је уписан остварио БО
ECTS боДова.

(б) У случају да студент не ИСl1')'ни услове за упис на
редне године студија, обнавља годину и има право да прати
наставу и полаже испите из наредне године студија до броја
бодова које је остварио у претходној години студија.
(7) Високошколска установа за студента из става б. овог
члана утврђује испите које може слушати и полагати у на
редној години студија, о чему води посебну евидеицију.
(8) Подаuи уписани у евиденцију из става 7. овог члана
уписују се у студентску књижицу и матичну књигу након
што студент упише годину студија за коју је вођена еви
денција.
(9) Апсолвентски стаж на првом циклусу студија траје
двије године од истека посљедње године студија, а на дру
гом циклусу студија траје 12 мјесеци од истека посљедње
.
године студија.

(1 О) Изузетно од става 1. овог члана, високошколска
установа може организовати испитне рокове за апсолвенте
сваког календарског мјесеца, изузев јула и августа, са по
једним испитним термином.
(11) По истеку апсолвентског стажа, студент има право
да полаже испите уз накнаду трошкова.
(12) Правила студирања апсолвената уређују се општим
актом високошколске установе.".
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Члан 3.

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи
ке Српске С'Службени гласник Републике Српске", број
28/94), д о н о с и м

У члану 62. став 1. тачка б) мијеља се и гласи:

УКАЗ

"б) доноси правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, на приједлог ректора, за
јавне високошколске установе, уз претходну сагласност
Министарства," .

О ПР ОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

У тачки ж) послије ријечи: "односа" брише се ријеч:
"и" и додаје се запета.

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
високом образовању, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесет другој сједници, одржаној 28.
новембра 2013. године, а Вијеће народа дописом број: 03.2349/13, од 9. децембра 2013. године, констатовало да усво
јеним Законом о измјенама и допунама Закона о високом
образовању није угрожен витални наuионалЮ1 интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.

У тачки и) послије ријечи: "сената" брише се ријеч: "и"
и додаје се запета.

Број: 01-020-3913113
9. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,

Милорад Додик, С.р.

У тачки ј) послије ријечи: "надлежностима" додаје се
ријеч: "и".
Послије

Ta'iКe

ј) додаје се нова тачка к), која гласи:

"к) доноси опште акте из области материјално-финан
сијског пословања, у складу са законом и статутом висо
кошколске установе.".
У ставу 7. послије ријечи: "одбора" додају се ријечи:
"на јавној високошколској установи".
Члан 4.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЉУ

Члан

1.

У Закону о високом образовању ("Службени гласник
Републике Српске", бр. 73110, 104111 и 84112) у члану 7.
послије става 5. додаје се нови став б, који гласи:

"Сб) Врста студија из става 1. овог члана дефинише се и
детаљније образлаже студијским програмом.".
Члан 2.
Члан 49. мијења се и гласи:
"(1) Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, април
ски, јунско-јулски, септембарски и октобарски.

(2) Јануарско-фебруарски, јунско-јулски и септембар
ски испитни рокови садрже два испитна термина.
(3) Априлски и октобарски испитни рокови садрже је
дан испитни термин, с тим да се октобарски испитни рок
мора завршити најкасније до Ј 5. октобра.
(4) Студенти имају право полагати испите у оба испит
на термина прописана ставом 2. овог члана.

У члану б4. у ставу 2. тачка л) брише се.
Члан S.
У члану

б7. у ставу]. тачка ж) мијеља се и гласи:

"ж) предлаже управном одбору правилник о унутра
шњој организацији и систематизацији радних мјеста, по
претходно прибављеном мишљењу организационих једи
ница,".
Члан

б.

Члан 85. мијења се и гласи:
"(1) Прије почетка сваке академске године, високошко
лска установа одређује одговорне наставнике и сараднике
за ту академску годину.
(2) За одговорне наставнике и сараднике на универзи
тету одређују се наставници и сарадници који испуњавају
прописан услове и који су изабрани у прописаном поступку
према овом закону или закону који је био важећи у вријеме
када су изабрани у звање.
(3) За одговорног наставника на академском студијском
програму који се изводе на високој школи одређује се на
ставник који има научни степен доктор наука у одгова
рајућој научној области.
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(4) Високе школе су дужне одредити одговорне настав
нике у складу
демске 2015/2016. године.".
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Члан 15.

са ставом

У члану 151. ст. 5. и 6. бришу се.
Члан 16.

Члан 7.
У члану 1ОО. ријечи: "као и могућност наставничког ан
гажовања по било ком основу," бришу се.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

"(2) Изузетно од става 1. овог члана, наставник може
бити уговорно ангажован у настави до ·годину
приједлог С�иата високошколске установе, уколико по
преТХОДНО'Расписаном конкурсу није изабран одговарајући
. кандидат, са могућношћу продужења за још једну годину
по истој процедури.".

Члан 152. мијења се и гласи:

"(1) Студент који није остварио услов из члана 49. ст 5.
и 6. оваг закона за упис наредне године студија има право
уписа наредне године под уславима:
а) упис у академску 2010/2011. и 201112012. гадину са
правам пренаса највише два предмета, односна највише 15
ECTS бадава у наредну годину студија и
б) упис у академску 2013/2014, 2014/2015. и са правам
пренаса највише 15 ECTS бадова из уписане гадине сту
дија.".

Члан 8.
У члану 110. став 2. мијења се и гласи:

"(2) Статус редовног студента, поред услова из става.
1. овог члана, престаје кад студент Ht: заврши студије до
'Истека рока који се одређује у двоструком броју школских
година потребних за реализацију студијског програма.".

Члан 17.
Члан 158. мијења се и гласи:
"Овај закан не аднаси се на теалашке факултете, виса
ке теолашке школе и теалашке академије и Високу шкалу
унутрашњих послава.".

Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:

. "(3) У двоструки број школских година из става 2. овог
члана убраја се и апсолвентски стаж.
(4) У случају да обнови студијску годину, редован сту
дент чије се студисје финансирају из буџета прелази у статус
редовног студента који суфинансира своје школовање на
кон 2015/2016. академске године.
(5) ·Студент који суфинансира своје школовање може
стећи: статус' студента чије се школовање финансира из
буџета под условима који су прописани општим актом ви
сокошколске установе.".

Члан 18.
Послије члана 158. дадају се нави чл. ]58а. и 158б, који
,
гласе:
"Члан 158а

.

Теалашки факултети, висаке теолашке школе и теа
лашке академије (у даљем тексту: "теолашке шкале") могу
бити у саставу универзитета, што се уређује пасебним уго
варом између универзитета и аснивача теалашких шкала,
према условима прописаним авим заканам, општем акту
универзитета и прописима којима је уређен рад теалашких
шкала.

Члан 9.

Члан ]58б.

У члану 117. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:

"(4) Мандат чланова и предсједника Комисије за ин
формисање траје четири године.".
Члан 10.
У члану 119. послије става 4. додаје се нови став 5, који
гласи:

"(5) Министар рјешењем одређује висину накнаде за
." рад предсједника, чланова и спољних сарадника Комисије
за информисање.".
Члан 11.
.

10.12.2013.

(1) Висока шкала·унутрашњих послова маже бити у
саставу универзитета, а та се уређује посебним уговорам
између универзитета и Министарства унутрашњих пасло
ва, према уславима праписаним овим заканам, законом
кајим се уређују унутfjашњи послави, апштем акту универ
зитета и Статутом Висаке шкале унутрашљих послава.
(2) За академска питања Вl1сокашколских устанава из
става 1. аваг члана надлежан је Сенат универзитета.".
Члан 19.
Овај закан ступа на снагу асмаг дана ад дана објављи
вања у "Службенам гласнику Републике Српске".

'

У члану 125. послије става 2. додаје се но.ви став 3, који
гласи:

"(3) Поступак из става 2. овог члана не може да траје
дуже од четири мјесеца од дана достављања уредног захтје
ва за признавање стране висакошкалске исправе.".
Члан 12.
У члану 134. послије става 1. додаје се нави став 2, каји
,гласи:
.

"(2) УкаЛИКQ диплама, дадатаК диплами и увјерење а
стеченам звању садрже грешку у именима и бројевима, пИ
сању, као и друге очигледне нетачности, исправка се врши
у складу са законом којим се уређује општи управни' по
ступак.".
Члан 13.
У члану 148. у ставу 1. ријечи: "2013/2014. гадине"
замјењују се ријечима: "2014/2015. године", а ријечи:
"2016/2017. године" замјењују се ријечима: "2017/2018. го
дине�'.
Члан 14.
У члану 149. у ставу 2. ријечи: "2014/2015. године" за
мјењују се ријечима: "2015/2016. гадине", а ријечи: "30.
септембрам 2017. године" замјењују се ријечима: "30. сеп
тембрам 2018. године".

Брај: 01-2417/13
28. навембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Наредне скупштине,
Мр Игор Радојичић, С.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав РепуБШl
ке Српске ("Службени rnасник Републике Српске", број
28/94), д е н е с и м

УКА3
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД Н АСИЉА У ПОРОДИЦИ
Праглашавам Закан а измјенама и дапунама Закана а
заштити ад насиља у перадиuи, каји је Нарадна скупштина
Републике Српске усвајила на Тридесет другај сједници,
адржанај 28. навембра 2013. гедине, а Вијеће нарада дапи
сом брај: 03.2-349113, ад 9. деuембра 2013. године, конста
тавала да усвајеним Заканом а измјенама и дапунама Зака
на а заштити ад насиља у парадици није угражен витални
нацианални интерес ни једнаг канститутивнаг нарада у
Републици Српскај.
Брај: 01-020-3914113
9. децембра 2013. гадине
Бања Лука

Предсједник
Републике,

Милорад Додик, С.р.

