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На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о високом образовању, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Тридесет осмој сједници, одржаној 6., 7. и 8. јула 2010.
године - а Вијеће народа 16. јула 2010. године потврдило да
усвојеним Законом о високом образовању није угрожен
витални национални интерес конститутивних народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-847/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБE
Члан 1.
Овим законом уређују се: принципи и циљеви високог
образовања у Републици Српској (у даљем тексту: Република), нивои високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, обезбјеђење квалитета
у области високог образовања, образовна дјелатност, права
и обавезе академског особља и студената, тијела у области
високог образовања, поступак признавања страних високошколских исправа, финансирање високошколских установа, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности
високог образовања.
Члан 2.
(1) Високо образовање је дјелатност од општег друштвеног интереса у Републици.
(2) Овим законом успостављају се принципи и стандарди пружања високог образовања, у складу са стратешким циљевима европског простора високог образовања.
Члан 3.
(1) Високо образовање заснива се на сљедећим принципима:
а) академске слободе и академска самоуправа,
б) аутономија високошколске установе,
в) јединство наставе и научноистраживачког, односно
умјетничког рада,

Језик
српског народа

Жиро-рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
Нова бањалучка банка АД Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39

г) отвореност према јавности и грађанима,
д) уважавање хуманистичких и демократских вриједности европских и националних традиција,
ђ) укључивање у европски простор високог образовања
и унапређивање мобилности наставног особља и студената,
е) поштовање људских права и грађанских слобода,
укључујући забрану свих видова дискриминације,
ж) учешће студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са питањима која су од значаја за квалитет наставе,
з) равноправност високошколских установа, без обзира
на облик својине,
и) обезбјеђивање квалитета и ефикасности студирања,
ј) концепт цјеложивотног образовања и
к) афирмација конкуренције образовних и истраживачких услуга ради повећања квалитета и ефикасности високошколског система.
(2) Граматички изрази употријебљени у овом закону за
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба
рода.
Члан 4.
Основни циљеви високог образовања су:
а) стицање, развијање, заштита и преношење знања и
способности посредством наставе и научноистраживачког
рада с циљем доприноса развоју способности појединаца и
друштва,
б) пружање могућности појединцима да, под једнаким
условима, стекну високо образовање и образују се током
читавог живота и
в) успостављање и развијање сарадње у високом образовању.
Члан 5.
(1) Приступ високом образовању имају сва лица која су
завршила четворогодишњу средњу школу у Републици и
Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ), као и ученици који су завршили средњу школу у иностранству.
(2) Ради уписа на високошколске установе у Републици, ученици који су средњу школу завршили у иностранству дужни су доказ о завршеној средњој школи, свједочанство или диплому, нострификовати у Министарству
просвјете и културе (у даљем тексту: Министарство).
(3) У поступку нострификације из става 2. овог члана
признаће се свједочанство или диплома које показују ниво
образовања који се суштински не разликује од образовања
у Републици и БиХ.
(4) Поступку нострификације из става 2. не подлијежу
свједочанства или дипломе стечене у Републици Србији,
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на основу Споразума о узајамном признавању докумената
у образовању и регулисању статусних питања ученика и
студената (“Службени гласник Републике Српске”, број
79/05).
(5) Приступ високом образовању не може бити ограничен директно или индиректно на основу: пола, расе, сексуалне оријентације, физичког недостатка, брачног стања,
боје коже, језика, вјероисповијести, политичког или другог
мишљења, националног, етничког или социјалног поријекла, везе са неком националном заједницом, имовине, статуса стеченог рођењем, броја година или неког другог статуса.
Члан 6.
(1) Високошколска установа утврђује критеријуме и
начин на основу којих се обавља класификација и избор
кандидата за упис, узимајући у обзир:
а) успјех у претходном образовању,
б) врсту претходног образовања,
в) резултате постигнуте на пријемном испиту,
г) резултате постигнуте на испиту за провјеру склоности и способности и
д) друге резултате значајне за упис кандидата.
(2) Кандидат за упис на студије првог циклуса полаже
пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.
(3) Редослијед кандидата за упис на студије првог циклуса утврђује се на основу критеријума из става 1. овог
члана, на начин и у поступку предвиђеним општим актом
високошколске установе и конкурсом.
(4) На студије другог и трећег циклуса кандидат се уписује под условима, на начин и по поступку који су предвиђени општим актом високошколске установе и конкурсом,
у складу са овим законом.
II - НИВОИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Члан 7.
(1) Дјелатност високог образовања остварује се кроз
академске и струковне студије.
(2) Академске студије омогућавају студенту да:
а) стекне знања у проучавању теоретских и методолошких појмова и вјештине за пренос и примјену теоријских
знања у пракси, за рјешавање сложених техничких и радних проблема, посебно проналажење нових извора знања и
примјену научних метода,
б) развије способност комуницирања у дисциплини и
између дисциплина и
в) развија вјештине професионалне критике и одговорност, иницијативу и самосталност у доношењу одлука и
управљању сложеним процесима рада.
(3) Саставни дио академских студијских програма је
учествовање у истраживачком раду или практичној настави.
(4) Струковне студије омогућавају студенту да:
а) стекне знања и способности за коришћење научних
метода у рјешавању сложених техничких и радних проблема,
б) развије вјештине комуницирања у дисциплини и
између дисциплина и
в) развија вјештине стручне критике и одговорност,
иницијативу и самосталност у одлучивању и управљању.
(5) Обавезни саставни дио струковних студијских програма је практична настава.
Члан 8.
(1) Високо образовање организује се у три циклуса.
(2) Први циклус високог образовања траје најмање три,
а највише четири године и вреднује се са најмање 180, односно 240 бодова, у складу са Европским системом прено-
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са бодова (European Credit Transfer System, у даљем тексту:
ECTS).
(3) Студије другог циклуса организују се након првог
циклуса студија, трају једну или двије године и вреднују се
са 60, односно 120 ECTS бодова и то на начин да у збиру
са првим циклусом износе 300 ECTS бодова.
(4) Студије трећег циклуса организују се након другог
циклуса академских студија, трају три године и вреднују се
са 180 ECTS бодова.
(5) Један семестар студија вреднује се са 30 ECTS бодова у сваком циклусу.
(6) Изузетак од става 2. овог члана су студије медицине, стоматологије, фармације и ветерине које трају пет или
шест година и вреднују се са најмање 300 ECTS бодова, које се изводе као интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус) и на којима се стичу звања која се уређују Законом из члана 9. став
2. овог закона.
Члан 9.
(1) Завршетком првог, другог или трећег циклуса студија лице стиче право на одређену академску титулу, односно стручно или научно звање у одређеној области.
(2) Звања која стичу лица из става 1. овог члана уређују се посебним законом.
Члан 10.
(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 с новим звањем, у складу са законом из члана 9.
став 2. овог закона.
(2) Ако је високошколска установа на којој је стечено
научно и стручно звање престала са радом, Министарство
ће одредити високошколску установу која ће поступити у
складу са ставом 1. овог члана.
(3) Лица из става 1. овог члана имају право и на издавање додатка дипломи.
III - ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 11.
(1) Високошколске установе су универзитети и високе
школе.
(2) Високошколске установе из става 1. овог члана су
непрофитне и обављају своју дјелатност као јавну службу,
а добит коју остваре користе за развој и унапређење властите дјелатности високог образовања.
Члан 12.
(1)Универзитет је високошколска установа која:
а) се бави наставним и научноистраживачким радом,
изводи сва три циклуса студија, са циљевима који укључују унапређење знања, мисли и школства у Републици,
образовни, културни, друштвени и економски развој, промоцију демократског друштва и постизање највиших стандарда наставе и научноистраживачког рада и
б) реализује најмање пет различитих студијских програма из најмање три области образовања.
(2) Висока школа је високошколска установа која:
а) се бави наставним и научноистраживачким радом и
изводи студије првог циклуса са циљевима који укључују
припрему и обуку појединаца за стручни, економски и културни развој и промоцију демократског друштва и постизање високих стандарда наставе и учења и
б) реализује најмање један студијски програм из једне
области образовања.
Члан 13.
(1) Области образовања из члана 12. овог закона и нижи нивои класификације истих, утврђују се Правилником
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о областима образовања, у складу са међународном стандардном класификацијом образовања.
(2) Правилник из става 1. овог члана доноси министар
просвјете и културе (у даљем тексту: министар).
Члан 14.
(1) Високошколске установе могу бити јавне и приватне.
(2) Оснивач јавних високошколских установа је Народна скупштина Републике Српске (у даљем тексту: Народна
скупштина) у име Републике.
(3) Оснивач приватне високе школе може бити домаће
правно или физичко лице, као и страно правно или физичко лице заједно са домаћом високошколском установом, у
складу са овим законом и законом који регулише област
јавних служби.
(4) Оснивач приватног универзитета може бити домаће
правно лице, као и страно правно лице заједно са домаћом
високошколском установом, у складу са овим законом и законом који регулише област јавних служби.
(5) Универзитет из става 4. овог члана не може се основати уколико оснивачи претходно нису извели једну генерацију студената из најмање пет различитих студијских
програма из најмање три области образовања, те показали
резултате у научноистраживачком раду.
(6) Назив високошколске установе одређује оснивач, у
складу са законом.
Члан 15.
(1) Високошколска установа може почети да ради и
обавља дјелатност високог образовања ако испуњава прописане кадровске, про сторне и материјално-техничке
услове за извођење наставе.
(2) Високошколска установа испуњава кадровске услове за почетак рада и обављање дјелатности ако на сваком
студијском програму има у радном односу са пуним радним временом најмање једну половину од укупног броја
наставника потребних за извођење наставе на свим наставним предметима које изводи, за све године студија.
(3) Приликом утврђивања испуњености кадровских
услова на студијским програмима из области медицинских
и здравствених наука, наставници клиничких грана медицинских наука, који су на високошколској установи у радном односу са непуним радним временом а имају закључен уговор о раду са пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база високошколске установе, сматраће се наставницима са пуним радним временом.
(4) Изузетак од става 2. овог члана је високошколска
установа која почиње са радом или са извођењем новог
студијског програма, а планира упис студената само у прву
годину студија, која је дужна да обезбиједи кадровске
услове у складу са ставом 2. овог члана за прву годину студија.
(5) За више године студија на којима се још не изводи
настава, високошколска установа из става 4. овог члана дужна је да обезбиједи изјаве најмање једне половине наставника о намјери да на високошколској установи заснују радни однос са пуним радним временом када почне извођење
наставе на вишим годинама студија.
(6) Високошколска установа из става 4. овог члана дужна је да за годину студија која се први пут изводи у тој
академској години, достави доказе Министарству о заснивању радног односа са пуним радним временом са лицима
из става 5. овог члана, најкасније до почетка академске године.
(7) Уколико високошколска установа не достави доказе
из става 6. овог члана, не може наставити са извођењем тог
студијског програма, а дужна је да затеченим студентима
обезбиједи настављање и завршетак школовања у складу
са ставом 10. овог члана.
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(8) Јавна високошколска установа испуњава просторне
услове за почетак рада и обављање дјелатности ако има одговарајући простор у сопственом власништву, власништву
Републике или јединице локалне самоуправе.
(9) Приватна високошколска установа испуњава просторне услове за почетак рада ако има одговарајући простор у сопственом власништву.
(10) Ради обезбјеђивања настављања и завршетка студија затеченим студентима, у случају престанка рада високошколске установе или престанка извођења одређеног
студијског програма, високошколска установа дужна је, уз
захтјев за утврђивање испуњености услова за почетак рада
и обављање дјелатности високог образовања, доставити један од доказа:
а) споразум са другом акредитованом високошколском
установом или
б) банкарску гаранцију у износу од 50% школарине по
уписаном студенту.
(11) Прије истека рока важења банкарске гаранције из
става 10. овог члана, високошколска установа дужна је доставити Министарству нову банкарску гаранцију.
(12) Високошколска установа обавља дјелатност високог образовања у сједишту или ван сједишта, ако има одобрење Министарства.
(13) Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада)
доноси уредбу о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку за утврђивање испуњености услова.
Члан 16.
(1) Иницијативу за оснивање јавне високошколске
установе може покренути јединица локалне самоуправе,
односно више јединица локалне самоуправе заједно или
правно лице које припрема и, путем Министарства, подноси Влади Елаборат о оправданости оснивања високошколске установе (у даљем тексту: Елаборат), ради добијања сагласности на исти.
(2) Оснивач приватне високошколске установе из члана 14. ст. 3. и 4. овог закона припрема и, путем Министарства, подноси Влади Елаборат, ради добијања сагласности
на исти.
(3) Елаборат треба да потврди друштвену потребу и
сврсисходност оснивања високошколске установе, с циљем да се оствари квалитет знања подударан са европским
стандардима, попуни недостатак кадрова у одређеним
областима, а да се при том не угрози општи интерес.
(4) Елаборат садржи доказе о оправданости оснивања
високошколске установе, детаљан опис, статус и структуру
високошколске установе, дужину трајања студија, приједлог студијског програма, стручни назив који се стиче завршетком студија, начин испуњавања прописаних услова
за рад високошколске установе, те процјену и изворе потребних финансијских средстава за оснивање и извођење
студијских програма.
(5) Министарство ће затражити мишљење Савјета за
развој високог образовања и осигурање квалитета (у даљем тексту: Савјет) и надлежних министарстава или других организација, надлежних за област за коју се оснива
високошколска установа, и иста, уз Елаборат, прослиједити Влади.
(6) Влада одлуком утврђује оправданост оснивања високошколске установе и даје сагласност на Елаборат.
Члан 17.
(1) Након доношења одлуке о оправданости оснивања
и давања сагласности на Елаборат о оправданости оснивања јавне високошколске установе, министар доноси рјешење којим се именује комисија експерата.
(2) Комисија експерата има пет чланова који се именују из реда научних радника из матичних научних или
умјетничких области за коју се оснива високошколска
установа.
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(3) Задатак комисије експерата је да:
а) предложи студијски програм,
б) предложи правила студирања,
в) предложи нацрт статута високошколске установе,
г) предложи број студената за упис у прву годину студија,
д) објави јавни позив за избор наставника и сарадника
и на основу пријава кандидата предложи листу наставника
и сарадника за заснивање радног односа и
ђ) поднесе извјештај министру у року утврђеним рјешењем из става 1. овог члана.
(4) На основу извјештаја комисије експерата о испуњености услова за оснивање јавне високошколске установе,
на приједлог Владе, Народна скупштина доноси одлуку о
оснивању јавне високошколске установе.
(5) На основу одлуке о оснивању јавна високошколска
установа се уписује у судски регистар и стиче својство
правног лица.
Члан 18.
(1) Након доношења одлуке о давању сагласности на
Елаборат о оправданости оснивања приватне високошколске установе, оснивач доноси одлуку о оснивању, у складу
са прописима који се односе на оснивање установа.
(2) Оснивач приватне високошколске установе подноси
Министарству захтјев за издавање сагласности за оснивање.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана оснивач приватне
високошколске установе подноси:
а) одлуку о оснивању,
б) приједлог статута и
в) одлуку о именовању лица овлашћеног за заступање.
(4) Министарство је дужно одлучити о захтјеву из става 2. овог члана у року од 30 дана од дана подношења захтјева.
(5) На основу одлуке о оснивању и сагласности Министарства, приватна високошколска установа се уписује у
судски регистар и стиче својство правног лица.
Члан 19.
(1) Високошколска установа, у року од 60 дана од дана
уписа у судски регистар, подноси Министарству захтјев за
лиценцирање.
(2) У поступку лиценцирања утврђује се да ли високошколска установа испуњава услове за почетак рада и обављање дјелатности високог образовања, у складу са овим
законом.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана, високошколска
установа дужна је доставити и доказ о уплаћеним средствима за спровођење поступка лиценцирања.
(4) Министар формира за поједини студијски програм
комисију за лиценцирање која, у складу са уредбом из члана 15. став 13, провјерава испуњеност услова за почетак
рада и обављање дјелатности високог образовања.
(5) Чланови комисије за лиценцирање појединог студијског програма именују се са листе домаћих и међународних експерата коју утврђује Савјет.
(6) У изузетним случајевима, ако на листи домаћих и
међународних експерата из става 5. овог члана нема експерата из поља образовања, односно из уже области образовања којој припада студијски програм или је планирано да
се поједини облици наставе изводе као образовање на даљину, министар ће именовати члана комисије из реда домаћих или међународних експерата из одговарајућег поља
образовања, односно из уже области образовања, односно
експерта за област образовања на даљину, а у складу са
критеријумима за избор експерата које утврђује Савјет.
(7) Комисије из става 4. овог члана подносе министру
извјештај о утврђивању испуњености услова за почетак рада и обављање дјелатности високог образовања.
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(8) Чланови комисије за лиценцирање имају право на
накнаду за рад.
(9) Министар доноси рјешење којим утврђује износ
средстава које је високошколска установа дужна уплатити
на име трошкова спровођења поступка лиценцирања, као и
рјешење о висини накнаде за рад чланова комисије за лиценцирање.
(10) Ако високошколска установа у року из става 1.
овог члана не поднесе захтјев за утврђивање испуњености
услова за почетак рада и обављање дјелатности високог
образовања, Министарство ће по службеној дужности обавије стити надлежни суд ради брисања високошколске
установе из судског регистра.
Члан 20.
(1) На основу извјештаја комисија из члана 19. став 7.
министар доноси рјешење којим се утврђује испуњеност
услова за почетак рада и обављање дјелатности високог
образовања.
(2) Прије доношења рјешења из става 1. овог члана,
министар може тражити мишљење Савјета.
(3) Рјешење министра из става 1. овог члана је коначно
и против истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
(4) Министар издаје дозволу за рад високошколској
установи на основу рјешења из става 1. овог члана.
(5) Министар правилником прописује изглед и садржај
дозволе за рад из става 4. овог члана, као и изглед и садржај дозволе за извођење новог студијског програма из члана 22. став 7. овог закона.
(6) Ако комисија из члана 19. став 4. овог закона утврди да високошколска установа не испуњава неки од услова
из члана 15. овог закона и уредбе из члана 15. став 13. овог
закона, одредиће рок у којем је оснивач дужан да отклони
утврђене недостатке.
(7) Министар ће донијети рјешење којим се одбија захтјев високошколске установе за утврђивање испуњености
услова за почетак рада и обављање дјелатности високог
образовања, ако високошколска установа у року из става 6.
овог члана не отклони утврђене недостатке.
(8) Рјешење министра из става 7. овог члана је коначно
и против истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
(9) Након правоснажности рјешења из става 7. овог
члана, Министарство по службеној дужности доставља
рјешење надлежном суду ради брисања високошколске
установе из судског регистра.
Члан 21.
(1) Након издавања дозволе за рад, високошколска
установа подноси захтјев за упис у Регистар високошколских установа и Регистар наставника и сарадника.
(2) Високошколска установа може да почне да обавља
дјелатност високог образовања након уписа у Регистар високошколских установа.
(3) Министар доноси Правилник о вођењу Регистра високошколских установа и Регистра наставника и сарадника.
Члан 22.
(1) Високошколска установа која је уписана у Регистар
високошколских установа може поднијети захтјев за лиценцирање новог студијског програма, најкасније до 31.12.
текуће године за наредну академску годину.
(2) Уз захтјев из става 1. овог члана, високошколска
установа дужна је доставити Елаборат о оправданости
извођења новог студијског програма и доказ о уплаћеним
средствима за спровођење поступка лиценцирања.
(3) Министарство ће затражити мишљење о елаборату
из става 2. овог члана од Савјета и надлежног министар-
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ства или других организација, надлежних за област за коју
се лиценцира нови студијски програм.
(4) Након прибављених мишљења из става 3. овог члана, министар може формирати комисију за лиценцирање
студијског програма у складу са чланом 19. ст. 5, 6, 7. и 8.
овог закона или донијети рјешење о одбијању захтјева из
става 1. овог члана.
(5) Рјешење из става 4. овог члана је коначно и против
истог није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана
пријема рјешења.
(6) Комисија из става 4. овог члана утврђује испуњеност услова за извођење новог студијског програма, у складу са уредбом из члана 15. став 13. и подноси министру
извјештај о утврђивању испуњености услова за почетак извођења студијског програма.
(7) Поступак доношења рјешења о испуњености услова за извођење новог студијског програма и издавања дозволе за извођење новог студијског програма врши се у
складу са чланом 20. овог закона.
(8) Високошколска установа може почети са извођењем новог студијског програма након издавања рјешења о
испуњености услова за извођење новог студијског програма и дозволе за извођење студијског програма.
(9) Високошколска установа која је уписана у Регистар
високошколских установа, за извођење нових студијских
програма може користити и одговарајући простор у закупу,
чија површина не може бити већа од 25% површине простора прописаног чланом 15. ст. 8. и 9. овог закона.
Члан 23.
(1) У правном промету могу иступати високошколске
установе које имају дозволу за рад и које су уписане у Регистар високошколских установа, а организационе јединице универзитета у складу са статутом универзитета.
(2) Статусне промјене и престанак рада високошколске
установе, врше се у складу са законом.
(3) Високошколска установа која престаје са радом дужна је затеченим студентима обезбиједити наставак и завршетак школовања, у складу са чланом 15. став 10. овог закона.
Члан 24.
(1) Статут је основни општи акт високошколске установе којим се уређује:
а) организација, органи и начин рада, управљање и руковођење високошколском установом,
б) називи и врста студијских програма,
в) обављање научноистраживачког, стручног или
умјетничког рада,
г) поступак избора у академска звања,
д) начин остваривања права и обавеза особља и студента,
ђ) организовање особља и студената и
е) евиденција.
(2) Сенат високошколске установе утврђује приједлог
статута, уз претходно прибављено мишљење управног одбора.
(3) Након утврђивања приједлога статута од стране сената, високошколска установа доставља приједлог статута
са мишљењем управног одбора Министарству, ради добијања сагласности.
(4) Ако Министарство утврди неусклађеност статута са
овим законом и другим законским прописима, даје упутства високошколској установи о отклањању утврђених недостатака.
(5) Министарство даје сагласност на приједлог статута
високошколске установе у име Владе.
(6) Сенат усваја статут након добијене сагласности Министарства.
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(7) Промјена статута високошколске установе врши се
на начин и у поступку предвиђеном за доношење статута.
IV - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Члан 25.
(1) Високошколска установа спроводи континуирано,
по правилу на крају академске године, а највише у интервалима од три академске године, поступак самовредновања и оцјене квалитета својих студијских програма, наставе
и услова рада.
(2) Високошколска установа, односно организациона
јединица високошколске установе спроводи поступак из
става 1. овог члана у складу са процедурама за обезбјеђење квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања.
(3) Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета
објављује се тако да буде доступан академском особљу и
студентима у тој установи.
(4) На захтјев Министарства, односно комисије стручњака из члана 30. став 5. овог закона, високошколска установа доставља информацију о поступку и резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцјену
квалитета.
Члан 26.
(1) Акредитација је поступак обезбјеђења квалитета
високошколске установе или студијског програма, заснован на самовредновању високошколске установе и оцјени
независних стручњака, с циљем препознавања и унапређења квалитета високог образовања у оквиру европског простора високог образовања.
(2) Акредитација се спроводи у три фазе:
а) самовредновањем од стране високошколских установа,
б) вањском провјером од стране комисије стручњака и
в) доношењем одлуке о акредитацији.
(3) Поступак акредитације се спроводи за:
а) новоосноване високошколске установе и за нове студијске програме, с циљем утврђивања испуњености минималних стандарда, што представља почетну акредитацију
и
б) за постојеће високошколске установе и студијске
програме, с циљем вредновања достигнутог нивоа квалитета, у складу са важећим стандардима и критеријумима у
области осигурања квалитета.
(4) Поступак лиценцирања прописан чл. 19. и 20. овог
закона представља поступак почетне акредитације из става 3. тачка а) овог члана.
(5) Високошколске установе уписане у Регистар високошколских установа из члана 21. ст. 1. и 2. овог закона
имају почетну акредитацију.
Члан 27.
(1) Поступак акредитације из члана 26. став 3. тачка б)
овог закона спроводи Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске (у даљем тексту:
Агенција), у сарадњи са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ.
(2) Агенција има својство правног лица, са правима и
обавезама утврђеним овим законом, стандардима и упутствима за осигурање квалитета.
(3) Агенција је самостална, независна и непрофитна
организација.
Члан 28.
(1) Агенцијом руководи директор, који има замјеника.
(2) Директора и замјеника директора Агенције именује
Народна скупштина на приједлог Владе, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
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(3) Мандат директора, односно замјеника директора
траје пет година и по истеку мандата могу бити поново
именовани на исту функцију још један мандат.
(4) Агенцијом управља управни одбор који има пет
чланова.
(5) Чланове управног одбора Агенције бира Народна
скупштина на период од четири године, на приједлог Владе, након спроведеног поступка јавне конкуренције, с могућношћу реизбора на још један мандат.
(6) Статутом Агенције утврђује се начин обављања дјелатности, дјелокруг и начин рада органа управљања и руковођења, те друга питања од значаја за дјелатност и пословање Агенције.
Члан 29.
Агенција се финансира из буџета Републике и из властитих прихода.
Члан 30.
(1) Поступак акредитације из члана 26. став 3. тачка б)
овог закона спроводи се на захтјев високошколске установе.
(2) Високошколска установа из става 1. овог члана може да поднесе захтјев за акредитацију Агенцији, након
спроведеног поступка самовредновања и оцјене квалитета
у складу са чланом 25. овог закона.
(3) Агенција, у сарадњи са Агенцијом за развој високог
образовања и осигурање квалитета у БиХ, доноси критеријуме за акредитацију високошколских установа и студијских програма и усваја листу стручњака за оцјењивање и
ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији високошколских установа, односно њихових студијских програма.
(4) Агенција својим актом ближе уређује поступак
акредитације и поступак формирања и рада комисије
стручњака за акредитацију, која се именује са листе из става 3. овог члана, у складу са Законом.
(5) Комисија стручњака из става 4. овог члана вреднује
квалитет високошколске установе и студијског програма у
складу са критеријумима и стандардима за осигурање квалитета у високом образовању.
Члан 31.
(1) На основу извјештаја и оцјене комисије стручњака
и узимајући у обзир препоруку Агенције за развој високог
образовања и осигурање квалитета у БиХ, директор Агенције може:
а) донијети рјешење о акредитацији,
б) упутити писмо очекивања или
в) донијети рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију.
(2) Рјешењем о акредитацији потврђује се стандард
квалитета рада високошколске установе, односно потврђује се да сви или дио студијских програма које она изводи
задовољавају тражени стандард квалитета.
(3) При свакој акредитацији утврђује се рок сљедећег
поступка акредитације.
(4) Писмо очекивања је акт којим се указује на недостатке у погледу испуњености стандарда квалитета студијског програма, односно високошколске установе и изражава очекивање да ће наведени недостаци бити отклоњени у
датом року.
(5) Директор Агенције ће донијети рјешење којим се
одбија захтјев за акредитацију за све или дио студијских
програма које изводи високошколска установа на основу
оцјене комисије стручњака да високошколска установа не
испуњава стандарде за осигурање квалитета у високом
образовању или ако високошколска установа у року из става 4. овог члана не отклони утврђене недостатке.
(6) Рјешење из става 5. овог члана је коначно и против
истог није дозвољена жалба, али се може покренути управ-

73

30.07.2010.

ни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана
пријема рјешења.
Члан 32.
Високошколска установа чији је захтјев за акредитацију одбијен може поднијети нови захтјев за акредитацију по
истеку рока од годину дана од дана доношења рјешења којим се одбија захтјев за акредитацију.
V - ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 33.
(1) Приједлог плана уписа студената високошколске
установе достављају Министарству најкасније до 31. децембра, за наредну академску годину.
(2) На приједлог Министарства, Влада даје сагласност
на план уписа јавних високошколских установа најкасније
до 30. марта текуће године за наредну академску годину.
(3) Високошколске установе достављају Министарству
податке о студентима уписаним у прву годину студија најкасније до 30. октобра, о чему Министарство информише
Владу.
Члан 34.
(1) Високо образовање може се стицати редовно или
ванредно, у складу са статутом високошколске установе.
(2) Високошколска установа у структури студијског
програма прописује облике и начине извођења наставе за
ванредни студиј.
(3) Начин извођења ванредног студија уређује се статутом високошколске установе, уз обавезу стицања ECTS бодова, као и на редовном студију.
(4) Поједини облици наставе могу се организовати учењем на даљину, али се испити морају одржавати у сједишту високошколске установе наведеном у дозволи за рад.
(5) Ближи услови и начини остваривања учења на даљину уређују се уредбом из члана 15. став 13. овог закона
и општим актом високошколске установе.
Члан 35.
(1) Високошколска установа, односно факултет или
умјетничка академија дужна је да организује предавања и
друге облике наставе за све студенте који стичу високо
образовање на начин прописан чланом 34. став 1. овог закона.
(2) Високошколска установа, односно факултет или
умјетничка академија дужна је да на начин доступан јавности информише студенте:
а) о начину, времену и мјесту одржавања наставе,
б) циљевима, методама и садржајима наставе,
в) садржајима, методама, критеријумима и мјерилима
испитивања,
г) начину обезбјеђивања јавности на испиту,
д) начину остваривања увида у резултате испита и провјера знања и
ђ) о осталим питањима од значаја за студенте.
(3) Обавезе из ст. 1 и 2. овог члана високошколска установа уређује општим актима високошколске установе и
факултета или умјетничке академије.
(4) Наставници и сарадници у високошколској установи могу изводити предавања, вјежбе и друге облике наставе на једном од језика конститутивних народа БиХ по властитом избору.
(5) Студенти могу полагати испите на једном од језика
конститутивних народа по властитом избору.
(6) Дио наставе може се изводити и на једном од страних језика, уколико то захтијева природа студијског програма.
Члан 36.
(1) Наставни предмети током студирања у правилу су
једносеместрални.
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(2) Наставни предмети могу бити обавезни, изборни и
факултативни, што се утврђује студијским програмом.
(3) Наставним планом студија у првом и другом циклусу утврђује се најмање 20, а највише 25 часова наставе седмично.
(4) Изузетак од одредбе из става 3. овог члана представљају студијски програми за чију је међународну упоредивост неопходан већи број часова наставе седмично, за које
високошколска установа која их изводи, може поднијети
Министарству захтјев за добијање сагласности за повећање броја часова.
Члан 37.
(1) Обим студија изражава се збиром ECTS бодова.
(2) Сваки наставни предмет из студијског програма
исказује се бројем ECTS бодова.
(3) Између различитих студијских програма може се
вршити пренос ECTS бодова.
(4) Критеријуми и услови преношења ECTS бодова
прописују се статутом високошколске установе, односно
споразумом високошколских установа или посебним међународним програмима размјене студената.
Члан 38.
(1) Збир од 60 ECTS бодова одговара просјечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне седмице током једне академске године и састоји се од:
а) наставе,
б) самосталног рада,
в) колоквијума,
г) испита,
д) израде завршних радова,
ђ) практичног рада и
е) обављања волонтерског рада, у складу са прописима
који регулишу ову област.
(2) Високошколска установа у структури студијског
програма прописује који су облици ангажовања из става 1.
овог члана обавезни за студенте на том студијском програму.
(3) Ближи критеријуми за одређивање ECTS бодова по
предметима утврђују се актом високошколске установе.
Члан 39.
(1) Академска година у правилу почиње 01. октобра и
траје 12 мјесеци, а састоји се од наставе, испитних рокова
и распуста, што се прецизније уређује општим актом високошколске установе.
(2) Настава у академској години може се организовати у:
а) два семестра, у којима настава траје по 15 седмица,
б) три триместра, у којима настава траје по 10 седмица
или
в) блокове, у укупном трајању од 30 седмица, чије се
појединачно трајање утврђује општим актом високошколске установе.
(3) Настава појединачних предмета, по правилу, организује се и изводи у току једног семестра, једног триместра или једног блока, а најдуже у току два семестра или
три триместра.
Члан 40.
(1) Наставним планом утврђује се:
а) трајање студија,
б) наставни предмети и њихов распоред по годинама и
семестрима и
в) број сати за разне облике наставе.
(2) Наставни план се објављује прије почетка наставе
за наредну академску годину на начин да буде доступан
јавности.
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Члан 41.
Студијски програм је скуп обавезних, изборних и факултативних предмета, са оквирним садржајем, чијим се
савладавањем обезбјеђују неопходна знања и вјештине за
стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
Члан 42.
(1) Студијским програмом утврђују се:
а) назив и циљеви студијског програма,
б) модел студијског програма,
в) област образовања којој припада студијски програм,
г) врста студија и исход процеса учења,
д) стручни, академски, односно научни назив,
ђ) услови за упис на студијски програм,
е) листа обавезних и изборних предмета са оквирним
садржајем,
ж) начин извођења студија и полагања испита за све
облике стицања високог образовања,
з) трајање студија и потребно вријеме за извођење појединих облика студија,
и) предвиђени број часова за поједине предмете и њихов распоред по годинама,
ј) бодовна вриједност сваког предмета исказана у складу са ECTS бодовима,
к) бодовна вриједност завршног рада исказана у складу са ECTS бодовима,
л) услови уписа студента у сљедећи семестар или триместар, односно сљедећу годину студија, те предуслови за
упис појединих предмета и групе предмета,
љ) начин избора предмета из других студијских програма,
м) услови за прелазак са других студијских програма у
оквиру истих или сродних области студија и
н) остала питања од значаја за извођење студијског
програма.
(2) Ако се студијски програм или дио студијског програма реализује у облику учења на даљину, морају се дефинисати посебни услови из става 1. т. ђ) до м) овог члана,
потребни за реализацију студијског програма.
(3) Измјене студијског програма или промјена облика
или начина извођења наставе врше се по поступку утврђеном за његово доношење.
(4) Лиценцирана високошколска установа може вршити измјене одобреног студијског програма највише до 20
ECTS бодова без поновног лиценцирања тог студијског
програма и о извршеним измјенама дужна је обавијестити
Министарство у року од 30 дана од извршених измјена.
(5) Измјене из става 4. овог члана не могу се примјењивати ретроактивно.
Члан 43.
Студијски програми које нуди високошколска установа
прилагодљиви су тако да омогућавају улазак и излазак у
одговарајућим фазама студија и, у зависности од напретка
који је студент остварио, додјелу квалификација или ECTS
бодова, уз поштовање важећег ECTS-а.
Члан 44.
(1) Студијски програм за стицање заједничке дипломе
је програм који организују и изводе двије или више високошколских установа које имају дозволу за рад за тај студијски програм.
(2) Начин извођења студијског програма из става 1.
овог члана прописује се општим актом високошколских
установа које га организују.
Члан 45.
Успјешност студената у савладавању појединог наставног предмета континуирано се прати током наставе, на начин предвиђен студијским програмом, у складу са општим
актима.

8

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

Члан 46.
(1) Испит се полаже у сједишту високошколске установе које је наведено у дозволи за рад.
(2) Високошколска установа може, у складу са студијским програмом и статутом, организовати полагање испита ван сједишта само ако се ради о испиту из наставног
предмета чији карактер то захтијева.
Члан 47.
Студент са инвалидитетом има право да полаже испит
на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са
статутом високошколске установе.
Члан 48.
(1) Студент полаже испит по завршетку наставе из тог
наставног предмета, на начин предвиђен студијским програмом, у складу са статутом високошколске установе.
(2) Сви облици провјере знања су јавни.
(3) Успјех студената на испиту изражава се оцјеном од
пет (не задовољава) која се не уписује у индекс, до оцјене
10 (изванредан успјех).
(4) Високошколска установа може, за неке облике наставе, утврдити и други, ненумерички начин оцјењивања.
(5) Општим актима високошколске установе ближе се
уређују начин полагања испита и оцјењивање на испиту, у
складу са овим законом.
Члан 49.
(1) Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, јунскојулски и септембарски.
(2) Изузетак од одредбе из става 1. овог члана је да високошколска установа може организовати и априлски
испитни рок.
(3) Испитни рок садржи два испитна термина.
(4) Студент стиче услове за упис наредне године студија ако је у студијској години у коју је уписан остварио 60
ECTS бодова.
(5) Изузетак од одредбе из става 1. овог члана је организовање октобарског испитног рока за студенте којима је
преостало да изврше обавезе на највише два наставна
предмета, односно највише 15 ECTS бодова из студијског
програма уписане године, ради остварења укупног броја
од 60 ECTS бодова потребних за упис наредне године.
(6) У случају да студент из става 5. овог члана не испуни услове за упис наредне 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 6.
овог члана утврђује испите које може слушати и полагати
у наредној години студија, о чему води посебну евиденцију.
(8) Подаци 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
евиденција.
(9) Апсолвентски стаж траје 12 мјесеци од истека посљедње године студија.
(10) По истеку апсолвентског стажа, студент има право
да полаже испите уз накнаду трошкова.
Члан 50.
(1) Послије три неуспјела полагања истог испита, студент има право да, на лични захтјев, полаже испит пред
испитном комисијом.
(2) Студент има право да надлежном органу високошколске установе поднесе приговор на добијену оцјену,
ако сматра да испит није обављен у складу са законом и општим актом високошколске установе, у року од два дана од
добијања оцјене.
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(3) Надлежни орган високошколске установе у року од
три дана од добијања приговора, у складу са одредбама општег акта високошколске установе, разматра приговор и
доноси одлуку по приговору.
(4) Ако се усвоји приговор студента, студент поново
полаже испит пред испитном комисијом у року од седам
дана од дана пријема одлуке из става 3. овог члана.
(5) Поступак из ст. 2, 3. и 4. овог члана и одредбе о формирању и начину рада испитне комисије утврђују се општим актима високошколске установе.
Члан 51.
(1) Студијским програмом првог циклуса може бити
предвиђен завршни рад.
(2) Студијски програм другог циклуса садржи обавезу
израде завршног рада.
(3) Студијски програм трећег циклуса садржи обавезу
израде докторске дисертације.
(4) Број бодова којима се исказује завршни рад, односно завршни дио студијског програма улази у укупан број
бодова потребних за завршетак студија.
(5) Начин и поступак припреме и одбране завршног рада, односно дисертације уређују се општим актом високошколске установе.
Члан 52.
(1) Стручни, научни или умјетнички рад за који надлежни орган утврди да је плагијат сматра се ништавим, као и
награде, звања и титуле које је лице које се користи плагијатом стекло на основу таквог рада.
(2) Високошколска установа дужна је да прогласи ништавим све награде, звања и титуле које је лице из става 1.
овог члана стекло на тој установи, на основу таквог рада.
(3) Поступак утврђивања плагијата уређује се статутом
високошколске установе у складу са законом.
VI - ИНСТИТУЦИОНАЛНА АУТОНОМИЈА И ПРАВНИ
СУБЈЕКТИВИТЕТ
Члан 53.
Високошколске установе уживају слободу у наставном
и научноистраживачком и умјетничком раду у оквиру добијене дозволе за рад, без мијешања органа власти.
Члан 54.
Не може се ускратити или ограничити слобода високошколских установа да:
а) иновирају пружање високог образовања у оквиру
својих лиценци и
б) нуде студијске програме за стицање знања и вјештина потребних ради остварења циљева високог образовања.
Члан 55.
Високошколске установе, у складу с одредбама овог закона, имају право да:
а) изаберу своја управна и руководна тијела,
б) уреде своје структуре и активности сопственим правилима у складу с овим законом, другим важећим законима и својим статутима,
в) изаберу наставно и друго особље,
г) утврде правила студирања и услова уписа студената,
д) самостално утврђују, развијају и примјењују студијске програме, истраживачке и умјетничке пројекте,
ђ) самостално остварују наставну, истраживачку и
умјетничку сарадњу и дјелатност са другим високошколским установама и
е) додјељују звања наставном и другом особљу, у складу са овлашћењима из овог закона.
Члан 56.
(1) Јавна високошколска установа у складу са овим законом:
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а) управља земљиштем и зградама које су у њеном власништву, те уз сагласност оснивача даје у закуп земљиште
и зграде, у складу са чланом 137. став 2. овог закона и статутом високошколске установе,
б) прима средства из било којег законитог извора и
истим управља,
в) предлаже Министарству, прије расписивања конкурса за упис нових студената, висину школарине за наредну
академску годину за све студијске програме, у складу са
мјерилима која се одређују општим актом високошколске
установе и којима се утврђује однос између висине школарине и трошкова студија за једну академску годину,
г) утврђује висину других накнада у складу са законом,
д) запошљава особље у складу са правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
ђ) успоставља правне односе са студентима и
е) закључује споразуме са другим високошколским
установама у БиХ и иностранству.
(2) Јавна високошколска установа статутом и општим
актима уређује овлашћења из става 1. овог члана.
Члан 57.
(1) Одлуку о висини школарине на приватној високошколској установи доноси високошколска установа.
(2) Високошколска установа из става 1. овог члана дужна је, прије расписивања конкурса за упис нових студената, објавити висину школарине за све студијске програме
за које врши упис на начин доступан јавности.
VII - ОРГАНИЗАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 58.
(1) Организационе јединице универзитета изводе наставни, научноистраживачки или умјетнички рад у једној
или више образовних и научних области и могу бити:
а) факултети,
б) академије и
в) научноистраживачки институти.
(2) Организација и надлежности организационих јединица ближе се утврђују статутима и другим општим актима универзитета и организационих јединица.
(3) Универзитет има својство правног лица.
(4) Организационе јединице немају статус правног лица.
(5) Ради промоције иницијативе организационих јединица, статутом универзитета прецизира се на који начин и
у којем омјеру организациона јединица има академска и
финансијска овлашћења и одговорности.
(6) Општим актом универзитета, а у складу са прописима којима се уређује област трезорског пословања, регулишу се питања у вези са отварањем рачуна посебних намјена организационих јединица, начин располагања властитим приходима, донацијама или на други начин поред
буџетског финансирања.
(7) Организациона јединица универзитета користи печат и штамбиљ универзитета допуњен својим називом.
Члан 59.
(1) Факултет је организациона јединица универзитета
која изводи академске студијске програме сва три циклуса
студија и развија научноистраживачки рад у једној или више научних области.
(2) Факултет може изводити и струковне студијске програме.
(3) Умјетничка академија је организациона јединица
универзитета која изводи студијске програме из области
умјетности и која развија умјетничко стваралаштво и научноистраживачки рад у области наука о умјетности.
(4) Факултети и умјетничке академије имају статут који мора бити усклађен са статутом универзитета.
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Члан 60.
(1) Ради унапређивања научноистраживачког рада,
универзитет у свом саставу или у саставу својих организационих јединица може имати научноистраживачке институте, у складу са статутом универзитета.
(2) Научноистраживачки институт из става 1. овог члана обавља научноистраживачку дјелатност ради остварења
општег интереса, под условима:
а) да је статутом универзитета утврђен као посебна организациона цјелина,
б) да има простор, опрему и друга средства потребна за
остваривање научноистраживачких програма и пројеката и
в) да на институту има ангажоване истраживаче компетентне за истраживање у научној области за коју се оснива
институт, од којих је најмање један са пуним радним временом на универзитету у звању редовног или ванредног
професора.
(3) Рад научноистраживачког института финансира се
из прихода остварених реализацијом научноистраживачких програма и пројеката и других извора, а рад научноистраживачких института у саставу јавних универзитета суфинансира се из буџета Републике, а према правилима
утврђеним актом високошколске установе.
(4) Статутом универзитета уређују се организација,
дјелатност, управљање и руковођење, као и друга питања
од значаја за рад научноистраживачког института.
(5) Научноистраживачки институт може остваривати
дио акредитованих студијских програма на универзитету, у
складу са статутом, односно општим актом универзитета.
(6) Научноистраживачка дјелатност уређена је посебним законом.
(7) Ради комерцијализације резултата научноистраживачког или умјетничког рада, високошколска установа може бити оснивач центра за трансфер технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка, у складу са законом.
Члан 61.
(1) Органи универзитета су:
а) управни одбор,
б) сенат и
в) ректор.
(2) Органи високе школе су:
а) управни одбор,
б) сенат и
в) директор.
(3) Органи факултета, односно умјетничке академије
су:
а) наставно-научно, односно наставно-умјетничко вијеће и
б) декан.
(4) Високошколска установа може успоставити и друга
тијела и органе, у складу са статутом високошколске установе.
Члан 62.
(1) Управни одбор високошколске установе обавља послове утврђене законом и статутом високошколске установе, а нарочито:
а) даје мишљење о статуту високошколске установе,
б) предлаже ректору или директору правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
по претходно прибављеном мишљењу организационих јединица,
в) утврђује планове финансирања и развоја,
г) доноси годишњи програм рада високошколске установе, на приједлог сената високошколске установе,
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д) доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун,
ђ) усмјерава, контролише и оцјењује рад ректора или
директора у домену финансијског пословања,
е) одлучује о коришћењу средстава преко износа утврђеног статутом високошколске установе,
ж) одлучује о приговору запослених на одлуке тијела
високошколске установе који су у првом степену одлучивали о правима, обавезама и одговорностима запослених
из радног односа и
з) подноси оснивачу најмање једанпут годишње извјештај о пословању високошколске установе,
и) доноси одлуку о формирању и укидању организационих јединица на универзитету на приједлог сената и
ј) даје сагласност на статут организационих јединица у
складу са својим надлежностима.
(2) Управни одбор има најмање седам, а највише 11
чланова и чине га представници: академског особља, неакадемског особља, студената и оснивача.
(3) Представници оснивача, чије именовање врши Влада, чине највише једну трећину укупног броја чланова
управног одбора.
(4) Представнике академског и неакадемског особља
бира и именује сенат високошколске установе у поступку
јавне конкуренције, по процедури утврђеној статутом високошколске установе.
(5) Најмање један члан управног одбора бира се из реда студената, а бира га студентско представничко тијело по
процедури утврђеној посебним актом, а именује га сенат
високошколске установе.
(6) Чланови управног одбора именују се на период од
четири године, осим представника студената чији мандат
траје једну годину.
(7) Предсједник управног одбора бира се из реда академског особља.
Члан 63.
(1) Одговорност за пословање јавне високошколске
установе сноси управни одбор.
(2) Одговорност за пословање приватне високошколске
установе сносе оснивач, односно скупштина оснивача и
управни одбор.
Члан 64.
(1) Одговорност за академска питања у високошколској
установи има сенат као највише академско тијело које чине представници академског особља и студената.
(2) Сенат високошколске установе одлучује о свим академским питањима, а посебно:
а) одлучује о питањима наставне, научне, умјетничке и
стручне дјелатности високошколске установе,
б) доноси статут и друге опште акте високошколске
установе уз претходно прибављено мишљење управног одбора и сагласност Министарства,
в) доноси опште акте у складу са законом и статутом
високошколске установе,
г) доноси студијске програме првог, другог и трећег циклуса студија,
д) бира ректора и проректоре универзитета, односно
директора високе школе,
ђ) објављује конкурс за избор наставника и сарадника
у складу са правилником из члана 62. став 1. тачка б) и врши избор академског особља на приједлог наставно-научног и наставно-умјетничког вијећа организационе јединице,
е) именује комисије у поступку стицања доктората наука,
ж) даје сагласност на извјештаје у поступку стицања
научног звања доктора наука,
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з) додјељује почасна звања професор емеритус, те почасни доктор наука,
и) предлаже Министарству број студената за упис у прву годину студија,
ј) даје приједлог управном одбору за оснивање и укидање факултета и других организационих јединица на универзитету и
к) даје сагласност на статут организационих јединица у
складу са својим овлашћењима.
Члан 65.
(1) Сенат високошколске установе одлучује о академским питањима на приједлог стручних органа факултета,
односно других организационих јединица, као и других
органа високошколске установе.
(2) Најмање једну трећину од укупног броја чланова
сената чине редовни професори.
(3) У саставу сената мора бити најмање 15% чланова из
реда студената - представника студента, са свих циклуса
студија који се организују на високошколској установи.
(4) Број чланова, састав, поступак избора и начин рада
сената утврђује се статутом високошколске установе.
(5) Декан не може бити члан сената високошколске
установе.
(6) Управни одбор може донијети одлуку да чланови
сената имају право на накнаду за свој рад, која се исплаћује из властитих прихода високошколске установе, у складу
са финансијским планом.
Члан 66.
(1) Универзитетом руководи ректор, у складу са законом и статутом универзитета.
(2) Високом школом руководи директор, у складу са законом и статутом високе школе.
Члан 67.
(1) Ректор универзитета, односно директор високе
школе обавља послове утврђене законом и статутом високошколске установе, а нарочито:
а) заступа и представља високошколску установу,
б) организује и руководи радом високошколске установе и одговоран је за законитост рада,
в) доноси појединачне акте у складу са законом и статутом високошколске установе,
г) предлаже опште акте у складу са законом и статутом
високошколске установе,
д) предлаже тијелима високошколске установе мјере за
унапређење рада,
ђ) предлаже управном одбору мјере за ефикасно и законито обављање дјелатности високошколске установе,
е) предлаже основе планова рада и развоја високошколске установе управном одбору,
ж) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за јавне високошколске установе, уз претходну сагласност Министарства,
з) извршава одлуке управног одбора и других органа
високошколске установе,
и) одлучује о коришћењу средстава до износа утврђеног статутом високошколске установе,
ј) одлучује о правима, обавезама и одговорностима
радника из радног односа,
к) одлучује о радном статусу академског особља на
приједлог научно-наставног вијећа организационе јединице,
л) подноси управном одбору извјештај о финансијском
пословању високошколске установе,
љ) извршава финансијски план,
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м) учествује у раду Ректорске конференције Републике
Српске (у даљем тексту: Ректорска конференција) и Ректорске конференције БиХ, односно у раду Конференције
високих школа Републике Српске (у даљем тексту: Конференција високих школа) и
н) обавља и друге послове у складу са законом и статутом високошколске установе.
(2) Против одлука ректора или директора високе школе
из става 1. овог члана може се поднијети приговор управном одбору високошколске установе.
(3) Против коначне одлуке управног одбора може се
покренути управни спор пред надлежним судом.
Члан 68.
(1) Ректор универзитета, односно директор високе
школе за свој рад у домену академских питања одговара
сенату.
(2) Ректор универзитета, односно директор високе
школе за свој рад у домену пословања одговара управном
одбору, у складу са одредбама овог закона које се односе на
одговорност за пословање високошколске установе.
Члан 69.
(1) За ректора може бити изабран наставник у научнонаставном звању редовног професора, који је у радном односу са пуним радним временом на универзитету на који
се пријављује на конкурс за ректора.
(2) Изузетак од става 1. овог члана је да за ректора може бити изабран и редовни професор из клиничких грана
медицине и стоматологије, који је у радном односу са непуним радним временом на универзитету на који се пријављује на конкурс за ректора, а има закључен уговор о раду
са пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база универзитета, уз обавезу да прије преузимања функције ректора заснује радни однос са пуним
радним временом на универзитету.
(3) За директора високе школе може бити бирано лице
које испуњава услове за наставника високе школе и које је
у радном односу на неодређено вријеме, са пуним радним
временом на високој школи у којој је кандидат за директора.
(4) Ректора универзитета, односно директора високе
школе бира сенат, на основу јавног конкурса.
(5) Ректор универзитета, односно директор високе
школе бира се на период од четири године са могућношћу
једног реизбора.
(6) Поступак избора и разрјешења, те разлози за смјену ректора универзитета, односно директора високе школе
прије истека мандата уређују се статутом високошколске
установе.
Члан 70.
Ректор универзитета, односно декан факултета или директор високе школе, финансијски директор високошколске установе и оснивач приватне високошколске установе
не може бити лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дјело у обављању службене дужности.
Члан 71.
(1) Стручни орган факултета, односно умјетничке академије је наставно-научно вијеће односно наставно-умјетничко вијеће (у даљем тексту: вијеће).
(2) Вијеће чине наставници и сарадници у радном односу са пуним радним временом на високошколској установи, који изводе наставу на студијским програмима на тој
организационој јединици, и представници студената свих
циклуса студија, које организује организациона јединица у
броју који не може бити мањи од 15% укупног броја чланова вијећа, у складу са статутом универзитета.
(3) Чланови вијећа из реда студената бирају се непосредно на организационој јединици, из реда најуспјешнијих студената, водећи рачуна о равномјерној заступљености свих година и циклуса студија.
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(4) Високошколска установа општим актом прописује
начин и поступак избора чланова вијећа из реда студената.
(5) Изузетак од става 2. овог члана је да члан вијећа може бити и наставник у научно-наставном звању из клиничких грана медицине и стоматологије, који је у радном односу са непуним радним временом на универзитету, а има
закључен уговор о раду са пуним радним временом са
здравственом установом која је наставна база универзитета.
(6) У раду вијећа могу учествовати, без права одлучивања и одговорни наставници на предметима студијских
програма који се изводе на организационој јединици, а који су на том универзитету у радном односу са непуним
радним временом, у складу са статутом универзитета.
(7) Вијеће у оквиру своје надлежности:
а) доноси статут факултета, односно умјетничке академије,
б) даје мишљење и приједлоге сенату о академским, научним, умјетничким и стручним питањима, у складу са
статутом универзитета,
в) даје приједлоге сенату у вези са промјенама у структури и садржају студијских програма и наставним методама,
г) даје приједлог ректору у вези са радним статусом
академског особља,
д) бира представника у сенат универзитета,
ђ) предлаже програм развоја организационе јединице,
е) образује комисију за подношење извјештаја за избор
у научно-наставно, односно умјетничко-наставно звање и
утврђује приједлог одлуке о избору кандидата,
ж) именује комисије у поступку израде завршног рада
на другом циклусу студија и
з) обавља и друге послове у складу са статутом и другим општим актима универзитета и факултета, односно
умјетничке академије.
Члан 72.
(1) Орган руковођења факултета или умјетничке академије је декан, а орган руковођења научноистраживачког
института је директор.
(2) Декан, односно директор представља организациону јединицу, одговаран је за законитост рада и има права и
обавезе у складу са законом и статутима универзитета и
организационе јединице.
(3) За декана организационе јединице може бити именован наставник у научно-наставном звању који је запослен са пуним радним временом на том универзитету и
члан је вијећа те организационе јединице.
(4) Изузетак од става 3. овог члана је да за декана може
бити именован и наставник у научно-наставном звању из
клиничких грана медицине и стоматологије, који је у радном односу са непуним радним временом на универзитету,
а има закључен уговор о раду са пуним радним временом
са здравственом установом која је наставна база универзитета, уз обавезу да по избору за декана заснује радни однос
са пуним радним временом на универзитету.
(5) Декана именује и разрјешава ректор, на приједлог
вијећа организационе јединице, по процедури утврђеној
статутом универзитета.
(6) Декан доноси појединачне акте у складу са законом
и статутима и општим актима универзитета и факултета
или умјетничке академије.
(7) Декан за свој рад одговара вијећу факултета или
умјетничке академије и органима универзитета, у складу
са статутом универзитета.
(8) Избор и разрјешење директора организационе јединице утврђује се статутом универзитета.
(9) Поступак разрјешења декана, те разлози за смјену
прије истека мандата, утврђују се статутом универзитета.
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Члан 73.
(1) Високошколска установа може прописати статутом
функцију и послове финансијског директора.
(2) Финансијски директор:
а) предлаже опште акте из области финансијског пословања,
б) предлаже планове финансирања и развоја,
в) спроводи финансијски план, усмјерава и контролише рад у домену финансијског пословања и
г) извршава одлуке органа у складу са законом и статутом.
(3) За свој рад финансијски директор одговара ректору
и управном одбору.
(4) Поступак и услови избора, послови и остала питања која се односе на функцију финансијског директора
уређују се статутом.
VIII - АКАДЕМСКО ОСОБЉЕ
Члан 74.
(1) Академско особље ужива слободу да испитује и тестира примљено знање и да нуди нове идеје и мишљења, а
да се тиме не излаже опасности од губитка запослења или
било које друге привилегије коју евентуално у високошколској установи ужива, што се регулише статутом високошколске установе, а у складу са законом.
(2) Статут високошколске установе садржи и одредбе
које:
а) осигуравају академском особљу слободу организовања и окупљања у складу са законом и
б) штите академско особље од дискриминације према
било којем основу, као што је: пол, раса, сексуална оријентација, брачни статус, боја коже, језик, вјероисповијест,
политичко или друго мишљење, национално, етничко или
социјално поријекло, повезаност са неком националном
заједницом, имовина, рођење или било који други статус.
Члан 75.
Академско особље високошколске установе има право
да објављује резултате свог истраживачког рада, у складу с
правилима које високошколска установа има у вези са коришћењем права на интелектуалну својину, поштујући
права аутора, високошколске установе и трећих лица.
Члан 76.
(1) Академска звања на високошколским установама
су: научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка.
(2) Научно-наставна и умјетничко-наставна звања на
универзитету су:
а) редовни професор,
б) ванредни професор и
в) доцент.
(3) Наставна звања на високој школи су:
а) професор високе школе и
б) предавач високе школе.
(4) Сарадничка звања на универзитету су:
а) лектор,
б) виши асистент,
в) виши умјетнички сарадник,
г) асистент и
д) умјетнички сарадник.
(5) Сарадничка звања на високој школи су:
а) асистент и
б) умјетнички сарадник.
(6) На универзитету се могу стицати и научна и истраживачка звања, у складу са прописима који регулишу научноистраживачку дјелатност и статутом универзитета.
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Члан 77.
(1) Минимални услови за избор академског особља у
научно-наставна и сарадничка звања на универзитету су:
а) за асистента може бити биран кандидат који има завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5,
б) за вишег асистента може бити биран кандидат који
има завршен други циклус студија са најнижом просјечном
оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или
3,5, односно кандидат који има научни степен магистра
наука,
в) за лектора може бити биран кандидат који има завршен други циклус студија са најнижом просјечном оцјеном
и на првом и на другом циклусу студија 8,0 или 3,5, односно научни степен магистра наука, те објављене стручне и
научне радове,
г) за доцента може бити биран кандидат који:
1) има научни степен доктора наука у одговарајућој научној области,
2) има најмање три научна рада из области за коју се
бира, објављена у научним часописима и зборницима са
рецензијом и
3) показане наставничке способности,
д) за ванредног професора може бити биран кандидат
који:
1) има проведен најмање један изборни период у звању
доцента,
2) има најмање пет научних радова из области за коју
се бира, објављених у научним часописима и зборницима
са рецензијом након избора у звање доцента,
3) има објављену књигу (научну књигу, монографију
или универзитетски уџбеник) или патент, односно оригинални метод у одговарајућој научној области, признат као
заштићена интелектуална својина, након избора у звање
доцента и
4) је био члан комисије за одбрану магистарског или
докторског рада, или има менторство кандидата за степен
другог циклуса,
ђ) за редовног професора може бити биран кандидат
који:
1) има проведен најмање један изборни период у звању
ванредног професора,
2) има најмање осам научних радова из области за коју
се бира објављених у научним часописима и зборницима
са рецензијом, након стицања звања ванредног професора,
3) има најмање двије објављене књиге (научну књигу,
монографију или универзитетски уџбеник) након стицања
звања ванредног професора,
4) је успјешно реализовао менторство кандидата за степен другог или трећег циклуса и
5) има успјешно остварену међународну сарадњу са
другим универзитетима и релевантним институцијама у
области високог образовања.
(2) Приликом избора у научно-наставна звања узима се
у обзир и вредновање наставничких способности у оквиру
система квалитета универзитета.
Члан 78.
(1) Минимални услови за избор у наставно-умјетничка
и сарадничка звања у које се бира академско особље на
студијским програмима на универзитету, ако је за наставни
предмет од нарочитог значаја умјетнички критеријум, су:
а) за умјетничког сарадника може бити биран кандидат
који:
1) има завршен први циклус студија са најмање 240
ECTS бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5 и
2) најмање три умјетничка остварења на колективним
презентацијама,
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б) за асистента може бити биран кандидат који има завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5,
в) за вишег умјетничког сарадника може бити биран
кандидат који:
1) има завршен други циклус студија са најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија
8,0 или 3,5,
2) јавно представљене облике умјетничког стваралаштва,
г) за вишег асистента може бити биран кандидат који:
1) има завршен други циклус студија на најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија
8,0 или 3,5, односно први циклус студија са најмање 240
ECTS бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5 и
2) јавно представљене облике умјетничког стваралаштва,
д) за доцента може бити биран кандидат који:
1) има завршен други циклус студија,
2) има јавно представљене облике умјетничког стваралаштва и
3) показане резултате у наставном раду,
ђ) за ванредног професора може бити биран кандидат
који:
1) има завршен други циклус студија,
2) проведен најмање један изборни период у звању доцента,
3) већи број јавно представљених облика умјетничког
стваралаштва које представља самосталан допринос развоју умјетности,
4) признања за успјешно дјеловање у одговарајућој
области умјетности и
5) показане резултате у наставном раду,
е) за редовног професора може бити биран кандидат
који:
1) има завршен други циклус студија,
2) проведен најмање један изборни период у звању ванредног професора,
3) јавно представљена изузетна умјетничка дјела која
су значајно допринијела развоју културе и умјетности у
академској и друштвеној заједници,
4) признања за успјешно дјеловање у одређеној области,
5) показане резултате у наставном раду и
6) који је дао значајан допринос подизању наставног и
умјетничког кадра.
(2) Приликом избора у умјетничко-наставна звања узима се у обзир и вредновање наставничких способности у
оквиру система квалитета универзитета.
Члан 79.
(1) Минимални услови за избор у наставна и сарадничка звања на високој школи су:
а) за асистента може бити биран кандидат који има завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5,
б) за предавача високе школе може бити биран кандидат који има:
1) завршен други циклус студија са најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0
или 3,5, односно научни степен магистра наука,
2) показане наставничке способности и
3) објављена најмање два научна рада из области за коју се бира, објављена у научним часописима и зборницима
са рецензијом и
в) за професора високе школе може бити биран кандидат који има:
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1) научни степен доктора наука у одговарајућој научној
области,
2) има најмање три научна рада из области за коју се
бира, објављена у научним часописима и зборницима са
рецензијом и
3) показане наставничке способности.
(2) На високој школи наставу могу изводити и лица која имају звање редовног професора, ванредног професора
и доцента, изабрана у звање на универзитетима.
(3) Приликом избора у наставна звања узима се у обзир
и вредновање наставничких способности у оквиру система
квалитета високе школе.
Члан 80.
(1) Минимални услови за избор у наставна и сарадничка звања на високој школи, ако је за наставни предмет од
нарочитог значаја умјетнички критеријум, су:
а) за умјетничког сарадника може бити биран кандидат
који:
1) има завршен први циклус студија са најмање 240
ECTS бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5 и
2) најмање три умјетничка остварења на колективним
презентацијама,
б) за асистента може бити биран кандидат који има завршен први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова и
најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5,
в) за предавача високе школе може бити биран кандидат који има:
1) завршен најмање први циклус студија са најмање
240 ECTS бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или
3,5,
2) јавно представљене облике умјетничког стваралаштва и
3) показане наставничке способности и
г) за професора високе школе може бити биран кандидат који има:
1) завршен други циклус студија са најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу студија 8,0
или 3,5,
2) јавно представљене облике умјетничког стваралаштва и
3) показане наставничке способности.
(2) На високој школи наставу могу изводити и лица која су изабрана у звање на умјетничко-наставним предметима на универзитетима.
(3) Приликом избора у умјетничко-наставна звања узима се у обзир и вредновање наставничких способности у
оквиру система квалитета високе школе.
Члан 81.
Ближи услови за избор у научно-наставна, умјетничконаставна, наставна и сарадничка звања утврђују се општим актом високошколске установе.
Члан 82.
Приликом избора у исто или више звање узимају се у
обзир само објављени радови, књиге и резултати властитих истраживања у примјени, пројекти, те менторства, односно јавно представљени облици умјетничког стваралаштва у времену од посљедњег избора.
Члан 83.
Период на који се бира академско особље на универзитету је:
а) умјетнички сарадник - на период од четири године са
могућношћу једног поновног избора,
б) асистент - на период од четири године без могућности поновног избора,
в) виши умјетнички сарадник - на неодређено вријеме,
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г) виши асистент - на период од пет година с могућношћу једног поновног избора,
д) лектор - на период од пет година с могућношћу једног поновног избора,
ђ) доцент - на период од пет година с могућношћу поновног избора,
е) ванредни професор - на период од шест година с могућношћу поновног избора и
ж) редовни професор - на неодређено вријеме.
Члан 84.
Период на који се бира академско особље на високој
школи је:
а) умјетнички сарадник - на период од четири године са
могућношћу једног поновног избора,
б) асистент - на период од четири године без могућности поновног избора,
в) предавач високе школе - на период од пет година с
могућношћу поновног избора и
г) професор високе школе - на неодређено вријеме.
Члан 85.
(1) Прије почетка сваког семестра/триместра високошколска установа утврђује одговорне наставнике и сараднике за тај семестар/триместар.
(2) За одговорне наставнике и сараднике одређују се
наставници и сарадници у високошколској установи који
испуњавају прописане 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) Универзитет може да ангажује наставнике са другог
универзитета за извођење дијела наставе, у складу са прописима који регулишу област рада и запошљавања, уколико, у претходно спроведеној процедури јавног конкурса,
није било могуће извршити избор у звање наставника.
(4) Висока школа може да ангажује наставнике са друге високе школе, односно универзитета за извођење дијела
наставе, у складу са прописима који регулишу област рада
и запошљавања, уколико, у претходно спроведеној процедури јавног конкурса, није било могуће извршити избор у
звање наставника.
Члан 86.
(1) Универзитет може, на приједлог факултета или друге организационе јединице, додијелити звање професор
емеритус редовном професору, пензионисаном послије
ступања на снагу овог закона, који се посебно истакао својим научним, односно умјетничким радом, стекао међународну репутацију и постигао резултате у обезбјеђивању
наставно-научног, односно умјетничког подмлатка у области за коју је изабран.
(2) Професор емеритус може учествовати у извођењу
наставе на другом и трећем циклусу студија, учествовати у
изради истраживачких пројеката и бити члан комисије за
избор у звања, а не може бити одређен за одговорног наставника из члана 85. става 1. овог закона.
(3) Поступак и услови додјеле звања и права лица из
става 1. овог члана ближе се утврђују општим актом универзитета.
(4) Права и обавезе лица које је изабрано у звање из
става 1. овог члана утврђује се уговором о ангажовању за
извођење наставе.
(5) Универзитет може додијелити и звање почасни доктор наука, у складу са условима и процедурама утврђеним
статутом универзитета и општеприхваћеним стандардима
у научноистраживачкој и образовној дјелатности.
Члан 87.
(1) Наставу страних језика на нематичном факултету и
наставу вјештина може изводити и наставник страног језика, односно вјештина, који је завршио основне студије или
други циклус студија с најмањом просјечном оцјеном 8,0
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или 3,5 и на првом и на другом циклусу студија, који има
објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад.
(2) Општим актом високошколске установе ближе се
уређује:
а) начин избора и
б) вријеме на које се бира наставник страног језика, односно вјештина.
Члан 88.
(1) Истакнути научник, стручњак или умјетник може
да учествује у остваривању дијела наставе на наставном
предмету на високошколској установи, у складу са статутом.
(2) На академији умјетности сарадници могу, у сарадњи са наставником, изводити наставу из дијела програма
или појединих облика стручног, односно умјетничког рада,
обуку из стручних знања и вјештина, вјежбе и друге послове утврђене статутом.
Члан 89.
(1) Избор академског особља врши се на основу јавног
конкурса, у складу са условима и критеријумима утврђеним законом, статутом високошколске установе и општеприхваћеним стандардима у датој струци.
(2) Конкурс за избор наставника и сарадника објављује се најкасније шест мјесеци прије истека времена за које
је наставник, односно сарадник биран.
(3) Избор у звање наставника и сарадника високошколска установа обавља у року од шест мјесеци од дана објављивања конкурса.
(4) У случају да процедура избора академског особља
није завршена у року из претходног става, неће се покретати поступак раскида уговора о раду до окончања поступка
избора, а најдуже у року од годину дана од дана расписивања конкурса.
Члан 90.
(1) Високошколска установа може, без расписивања
конкурса, да ангажује наставника са друге високошколске
установе, из иностранства, у својству гостујућег професора.
(2) За гостујућег професора из става 1. овог члана високошколска установа спроводи процедуру избора у научно-наставно звање, на приједлог вијећа организационе једнице, у складу са чл. 91-95. овог закона.
(3) Изузетак од става 1. овог члана је да, у случају потребе извођења наставе у пољу умјетности, гостујући професор може бити и истакнути умјетник.
(4) Ангажовање лица из става 1. овог члана врши се на
основу споразума између високошколских установа, у којем се прецизира облик радног ангажовања и расподјела
радног времена наставника на свакој од високошколских
установа.
(5) Права и обавезе лица из става 1. овог члана уређује
се уговором о ангажовању за извођење наставе, под условима и на начин прописан општим актом високошколске
установе, а у складу са овим законом и законом којим се
регулише запошљавање страних држављана.
Члан 91.
(1) Вијеће организационе јединице универзитета, односно сенат високе школе образује комисију за подношење
извјештаја о пријављеним кандидатима.
(2) Комисија из става 1. овог члана се састоји од најмање три наставника из научног поља, од којих је најмање један из уже научне области за коју се наставник, односно
сарадник бира.
(3) Приликом именовања комисије из става 1. овог члана, најмање један члан комисије мора бити у радном односу на другој високошколској установи.
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(4) Чланови комисије из става 1. овог члана су у истом
или вишем звању од звања у које се кандидат бира.
(5) Вијеће организационе јединице универ зитета
разматра извјештај комисије из става 1. овог члана и утврђује приједлог одлуке о избору кандидата за одређено научно-наставно, односно умјетничко-наставно звање, који
заједно са свим изборним материјалом доставља сенату.
Члан 92.
Извјештај комисије из члана 91. овог закона садржи:
а) биографске податке о пријављеним кандидатима,
б) преглед и мишљење о досадашњем научном, стручном, односно умјетничком раду пријављених кандидата,
в) податке о објављеним радовима,
г) мишљење о испуњавању других услова утврђених
овим законом,
д) приједлог за избор кандидата у одређено звање наставника, односно сарадника и
ђ) друге елементе прописане подзаконским актом и
статутом високошколске установе.
Члан 93.
(1) Кандидат за избор у научно-наставно звање, који
раније није изводио наставу у високошколским установама, дужан је да пред комисијом коју формира вијеће организационе јединице, односно сенат високе школе, одржи
предавање из наставног предмета уже научне области за
коју је конкурисао.
(2) Високошколска установа дужна је да јавно огласи
вријеме одржавања предавања из става 1. овог члана.
Члан 94.
(1) Избор кандидата у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања врши сенат.
(2) Одлука о избору у звање доноси се већином гласова укупног броја чланова сената, а на основу приједлога
одлуке вијећа факултета и извјештаја комисије из члана 91.
овог закона.
Члан 95.
(1) Кандидат може поднијети захтјев за преиспитивање
одлуке о избору кандидата у научно-наставна или умјетничко-наставна звања сенату, у року од 15 дана од дана
пријема обавјештења о одлуци сената.
(2) Одлука сената, по захтјеву за преиспитивање, је коначна и против исте се може покренути управни спор.
Члан 96.
(1) У погледу права, обавеза и одговорности академског особља и других лица запослених у високошколској
установи примјењују се законски прописи којима се уређују радни односи, ако овим законом није другачије одређено.
(2) Приликом запошљавања административног особља
у јавној високошколској установи, водиће се рачуна о равноправној заступљености припадника конститутивних народа и националних мањина.
Члан 97.
(1) Академско особље закључује уговор о раду с високошколском установом на неодређено или одређено вријеме у складу са статутом високошколске установе, уз обавезу спровођења поновног избора у исто или избора у више
звање по истеку периода на које су изабрани.
(2) У случају да лица из става 1. овог члана која су закључила уговор о раду на неодређено вријеме, не буду изабрана у исто или више звање због неиспуњавања обавеза
из уговора о раду, покренуће се поступак раскида уговора
о раду.
(3) Обавеза спровођења поновног избора из става 1.
овог члана престаје након што наставник буде изабран у
звање редовног професора на универзитету и професора
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високе школе на високој школи, те након што сарадник буде изабран у звање вишег умјетничког сарадника на универзитету.
Члан 98.
(1) Наставник и сарадник имају право на мировање рокова за избор у академска звања и на мировање права и
обавеза из радног односа, у вријеме док обављају дужност
ректора или проректора у високошколској установи, у
складу са њеним статутом или док обављају другу јавну
функцију.
(2) Наставнику или сараднику који се налази на породиљском одсуству или боловању дуже од годину дана
изборни период се продужава за то вријеме.
(3) Наставнику послије пет година рада проведених на
високошколској установи може бити одобрено плаћено одсуство у трајању од једне школске године ради стручног и
научног усавршавања, у складу са статутом високошколске
установе.
(4) Ако се наставник или сарадник одлуче за коришћење права из става 1. овог члана, дужан је да се обрати високошколској установи захтјевом за одобрење.
(5) Високошколска установа дужна је одлучити о захтјеву из става 4. овог члана у складу са законом и општим
актом високошколске установе.
Члан 99.
(1) Наставник, односно сарадник високошколске установе може закључити уговор о допунском раду на другој
високошколској установи само уз претходну сагласност
послодавца са којим има заснован радни однос са пуним
радним временом.
(2) Општим актом високошколске установе уређују се
услови и поступак давања сагласности за ангажовање наставника на другој високошколској установи.
Члан 100.
Наставнику престаје радни однос на високошколској
установи на крају школске године у којој је навршио 68 година живота, као и могућност наставничког ангажовања по
било ком основу, уз изузетак професора емеритуса.
Члан 101.
Пензионисани професори могу бити чланови у комисијама за изборе у академска звања до навршених 75 година живота, уколико нема могућности да се у комисији ангажују наставници из радног односа.
IX - СТУДЕНТИ
Члан 102.
(1) Студенти који су уписани на високошколску установу закључују уговор са високошколском установом, у
складу са овим законом и статутом високошколске установе.
(2) Статутом универзитета ректор може дати овлашћење декану факултета или умјетничке академије да закључује уговор са студентима уписаним на тој организационој
јединици.
(3) У уговору из става 1. овог члана наводи се начин
обезбјеђивања настављања и завршетка школовања у случају престанка рада високошколске установе или престанка извођења одређеног студијског програма, а у складу са
чланом 15. став 10. овог закона.
(4) Студенту који је уписан на високошколску установу
издаје се студентска књижица - индекс.
Члан 103.
У складу са статутом високошколске установе, студенти имају право:
а) да користе библиотеку и друге услуге за студенте које се налазе у високошколској установи,
б) да учествују на изборима за студентска мјеста у студентским представничким тијелима и другим тијелима
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установљеним у складу са статутом високошколске установе, као и да се боре за заштиту аутономије и дигнитета
високошколске установе,
в) да учествују у систему осигурања квалитета високошколске установе и
г) на признавање и пренос бодова између акредитованих високошколских установа у Републици, БиХ и у иностранству, у складу са овим законом.
Члан 104.
Студенти уписани на високошколску установу имају
обавезе да:
а) присуствују предавањима, вјежбама, семинарима и
другим облицима наставе организованим у оквирима предмета студијског програма, у складу са њиховим статусом,
б) се придржавају правила која је установила високошколска установа,
в) указују дужно поштовање према правима особља и
других студената и
г) указују дужну и пуну пажњу свом студију и учествују у академским активностима.
Члан 105.
Статут високошколске установе садржи одредбе које:
а) осигуравају слободу студената да, у складу са овим
законом, испитују и тестирају примљена знања и да нуде
нове идеје и мишљења, а да се тиме не излажу опасности
од губитка свог статуса или било које друге привилегије
коју евентуално у високошколској установи уживају,
б) осигуравају студентима, у складу са законом, слободу говора, организације и окупљања студената,
в) штите студенте од дискриминације према било којем
основу, као што је: пол, раса, сексуална оријентација, брачни статус, боја коже, вјера, језик, политичко или друго мишљење, национално, етничко или социјално поријекло,
повезаност са неком националном заједницом, имовина,
рођење или било који други статус и
г) пружају правичне и непристрасне механизме рјешавања дисциплинских питања која се тичу студената.
Члан 106.
(1) Студенти имају право да изнесу своја мишљења у
погледу квалитета наставе или других услуга високошколске установе, а статут високошколске установе уређује
правично рјешавање таквих притужби, у року који не може бити дужи од 30 дана.
(2) Околности под којима студенти исписани из академских или дисциплинских разлога, као и жалбени поступци разрађени су статутом високошколске установе.
(3) Студенти имају право да оспоре пред надлежним
судом коначне одлуке високошколске установе из става 2.
овог члана које се на њих односе.
Члан 107.
(1) Студенту се на његов захтјев одобрава мировање
права и обавеза у случају:
а) теже болести,
б) упућивања на стручну праксу у трајању од најмање
шест мјесеци,
в) његе дјетета до годину дана живота,
г) одржавања трудноће,
д) вршења руководних функција у студентском представничком тијелу и
ђ) у другим случајевима предвиђеним општим актом
високошколске установе.
(2) Правилима студирања одређује се орган, процедура
и услови остваривања права из става 1. овог члана.
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Члан 108.
(1) Студент одговара за повреду обавезе која је у вријеме извршења била утврђена општим актом високошколске
установе.
(2) За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и
мјера искључења са студија на високошколској установи.
(3) Покретање дисциплинског поступка застаријева по
истеку шест мјесеци од дана сазнања о учињеној повреди,
односно 12 мјесеци од када је повреда учињена.
(4) Општим актом високошколске установе утврђују се
лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински
органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.
Члан 109.
Организовање смјештаја и исхране студената врши се у
складу са законом који регулише област студентског стандарда.
Члан 110.
(1) Статус студента престаје:
а) завршетком студијског програма и добијањем звања
за које се студент школује,
б) исписом из високошколске установе прије завршетка студија,
в) када студент не упише годину студија, а не мирују
му права и обавезе студента,
г) не обнови упис у исту годину у прописаном року, а
не мирују му права и обавезе студента и
д) када високошколска установа изрекне студенту дисциплинску мјеру искључења са високошколске установе.
(2) Статус редовног студента, поред услова из става 1.
овог члана, престаје и када студент два пута обнови исту
студијску годину и не стекне услов за упис у вишу годину
студија.
Члан 111.
(1) Статут или други општи акт високошколске установе предвиђа успостављање студентског представничког
тијела које заступа и штити интересе студената и даје допринос друштвеним, културним, академским или физичкорекреативним потребама студената, на основу демократских принципа и у складу са законом.
(2) Начин избора и број чланова студентског представничког тијела утврђује се општим актом високошколске
установе.
(3) Право да бирају и да буду бирани за члана студентског представничког тијела имају сви студенти високошколске установе, односно организационе јединице, уписани на студије у академској години у којој се бира студентско представничко тијело.
(4) Мандат чланова студентског представничког тијела
траје годину дана.
(5) Избор чланова студентског представничког тијела
одржава се сваке године, најкасније до 30. новембра текуће године, тајним и непосредним гласањем.
(6) Студентско представничко тијело, у складу са овим
законом и статутом високошколске установе, доноси акт у
коме детаљније уређују начин рада и назив студентског
представничког тијела.
(7) Високошколске установе су дужне да обезбиједе
просторне и друге услове за рад студентских представничких тијела, у складу са статутом високошколске установе.
(8) Студентска представничка тијела се укључују у
Унију студената Републике Српске.
(9) Рад Уније студената Републике Српске регулисан је
посебним законом.
Члан 112.
(1) Ради остваривања права и заштите интереса студената, студентско представничко тијело бира и смјењује
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представнике студената у органима високошколске установе, у складу са статутом високошколске установе и актом
студентског представничког тијела из члана 111. став 6.
овог закона.
(2) Избор чланова вијећа организационе јединице из
реда студената врши се у складу са чланом 71. ст. 3. и 4.
овог закона.
X - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА
Члан 113.
Влада је надлежна да:
а) доноси, на приједлог Министарства, годишње акционе планове за спровођење стратегије развоја образовања у
Републици Српској,
б) обезбјеђује средства јавним високошколским установама за финансирање сва три циклуса наставе, истраживања и умјетничког рада, у складу са уписном политиком и
важећим прописима у области високог образовања и финансијског пословања,
в) обезбјеђује посебна средства јавним високошколским установама ради остваривања једнаких услова за
остваривање права на високо образовање студентима са
инвалидитетом,
г) утврђује број студената за упис у прву годину студија за све циклусе студија на јавним високошколским установама, на приједлог Министарства, и
д) утврђује висину школарине за студенте који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским
установама, на приједлог Министарства.
Члан 114.
Министарство је одговорно за:
а) координацију и развој високог образовања у Републици,
б) предлагање Влади акционих планова за спровођење
стратегије развоја образовања у Републици,
в) креирање уписне политике у складу са циљевима
развоја високог образовања и потребама тржишта рада,
г) спровођење процедуре лиценцирања високошколских установа у Републици,
д) вођење Регистра високошколских установа и Регистра наставника и сарадника и других података од значаја
за развој система високог образовања,
ђ) прописивање облика и садржаја јавних докумената
које издају високошколске установе,
е) вођење регистра о признавању страних диплома,
ж) предлагање Влади броја студената за упис у прву годину студија за све циклусе,
з) предлагање Влади висине школарине, на приједлог
јавних високошколских установа,
и) промоцију интеграције наставног и истраживачког
рада и стимулацију истраживачких програма на универзитетима и високим школама,
ј) промоцију мобилности студената и наставног особља и обезбјеђење мобилности студената и наставног особља унутар Републике, БиХ, европског подручја високог
образовања и у свијету,
к) промоцију и обезбјеђење сарадње између високошколских установа у Републици, БиХ и високошколских
установа у регији и у свијету,
л) промоцију и законску могућност једнаког приступа
високом образовању, стручном развоју и обуци, цјеложивотном учењу и свим другим аспектима високог образовања у Републици и
љ) подржавање и подстицање јачих веза између сектора високог образовања, индустрије, привреде и друштва.

73

17

XI - ТИЈЕЛА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Члан 115.
(1) Ректорска конференција Републике Српске утврђује и заступа заједничке интересе универзитета у Републици и остварује сарадњу са институцијама у области образовања у Републици, БиХ, Европи и свијету.
(2) Пуноправни чланови Ректорске конференције су
ректори лиценцираних универзитета у Републици.
(3) Рад и функционисање Ректорске конференције уређује се статутом.
(4) Статут Ректорске конференције доноси Ректорска
конференција, на првом сазиву, консензусом.
(5) Рад Ректорске конференције финансирају универзитети, у складу са њиховим статутима.
(6) Ректори лиценцираних универзитета у Републици
могу да буду и чланови Ректорске конференције Босне и
Херцеговине.
Члан 116.
(1) Конференција високих школа утврђује и заступа заједничке интересе високих школа у Републици и остварује
сарадњу са институцијама у области образовања у Републици, БиХ, Европи и свијету.
(2) Пуноправни чланови Конференције високих школа
су директори лиценцираних високих школа у Републици.
(3) Рад и функционисање Конференције високих школа уређује се статутом.
(4) Статут Конференције високих школа доноси Конференција високих школа, на првом сазиву, консензусом.
(5) Рад Конференције високих школа финансирају високе школе, у складу са статутом.
Члан 117.
(1) Министар именује чланове Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања (у даљем тексту: Комисија за информисање) из реда наставника високошколских установа са међународним искуством.
(2) Предсједника Комисије за информисање именује
Влада, на приједлог министра, из реда наставника високошколских установа са међународним искуством.
(3) Административне и стручне послове за Комисију за
информисање обавља секретар Комисије за информисање
који је запослен у Министарству.
Члан 118.
Комисија за информисање је надлежна:
а) за информисање и признавање у области високог
образовања,
б) за координацију међуентитетске и међународне размјене академског особља, студената и програма у области
високог образовања,
в) за представљање Републике у пројектима на нивоу
БиХ и у међународним пројектима у области високог образовања из своје надлежности,
г) да, посредством мрежа за информисање у БиХ и међународних мрежа центра за информације, пружа информације високошколским установама у Републици у вези са
страним високошколским установама и програмима у сврху признавања степена и диплома за даље школовање на
високошколским установама у Републици, БиХ и да представља Републику у тим мрежама (мреже ENIC/NARIC),
д) да даје обавјештења и мишљења о страним дипломама у сврху наставка школовања на високошколским установама у Републици и БиХ,
ђ) да одлучује у складу са прописима о признавању диплома стечених ван Републике и БиХ, ради запослења и у
друге професионалне сврхе и
е) да даје савјете и информације о питањима унутар
свог мандата заинтересованим странама.
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Члан 119.
(1) Комисијом за информисање руководи предсједник.
(2) Рад Комисије за информисање финансира се из буџета Министарства.
(3) Састав и начин рада Комисије уређује се Правилником о саставу и начину рада Комисије за информисање и
признавање докумената из области високог образовања.
(4) Министар доноси правилник из става 3. овог члана.
Члан 120.
(1) Влада формира Савјет, као своје савјетодавно тијело, ради унапређивања квалитета високог образовања.
(2) Савјет дјелује као независно, савјетодавно академско тијело.
(3) Административно-техничке послове за Савјет обавља Министарство.
(4) Рад и функционисање Савјета уређује се Пословником о раду Савјета, у складу са одредбама овог закона.
(5) Пословник о раду доноси Савјет двотрећинском већином гласова од укупног броја својих чланова.
Члан 121.
(1) Савјет има 11 чланова из реда универзитетских професора, врхунских научника, односно умјетника из разних
научних области, односно из области умјетности, које путем јавног конкурса именује Влада.
(2) Структура чланова Савјета, у правилу, одражава национални састав конститутивних народа и осталих.
(3) Рок за пријављивање кандидата за чланове Савјета
је 20 дана од дана објављивања јавног конкурса.
(4) Листа пријављених кандидата ставља се на увид
јавности у року од 10 дана од истека рока за пријављивање
кандидата.
(5) Примједбе и приједлози у вези са пријављеним кандидатима могу се доставити у року од 30 дана од дана стављања листе кандидата на увид јавности.
(6) Министарство упућује Влади приједлог кандидата
у року од 90 дана од дана објављивања јавног конкурса.
(7) Мандат чланова Савјета траје четири године.
(8) Исто лице може бити изабрано за члана Савјета највише два пута.
(9) Савјет бира предсједника из реда својих чланова.
(10) Чланови Савјета имају право на накнаду за рад.
(11) Рад Савјета се финансира из буџета Министарства.
Члан 122.
(1) Рад Савјета је јаван.
(2) У раду Савјета, у складу са општим актима Савјета,
могу без права одлучивања да учествују представници високошколских установа и студената.
(3) Савјет за потребе свог рада може да образује посебна радна тијела.
(4) Савјет подноси Влади извјештај о свом раду најмање два пута годишње.
Члан 123.
Надлежности Савјета су:
а) пружање савјета и давање мишљења Влади, Министарству, Ректорској конференцији и високошколским
установама о политици рада и развоја високог образовања
у Републици,
б) анализа стања у области високог образовања, те
предлагање и подстицање доношења мјера за унапређење
високог образовања,
в) предлагање критеријума, правила и упутстава за лиценцирање високошколских установа и студијских програма,
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г) давање мишљења о друштвеној оправданости оснивања високошколских установа и нових студијских програма на високошколским установама у Републици,
д) учешће у домаћим и међународним пројектима из
области развоја и осигурања квалитета високог образовања,
ђ) давање препорука Министарству о уписној политици и препорука о школаринама на јавним високошколским
установама,
е) давање препоруке о критеријумима стипендирања и
другим облицима финансијске подршке студентима, укључујући дефинисање елемената студентског стандарда,
ж) утврђивање критеријума за избор домаћих и међународних експерата који се именују у комисије за лиценцирање и
з) утврђивање листе домаћих и међународних експерата са које се именују комисије за лиценцирање у транспарентној процедури јавног позива.
XII - ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ
ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊЕ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ
ПРОГРАМА
Члан 124.
(1) Признавање стране високошколске исправе је поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу запошљавања.
(2) По ступак признавања страних високошколских
исправа спроводи се у складу са одредбама овог закона.
(3) Министарство води регистар признатих страних диплома у сврху запошљавања.
Члан 125.
(1) У поступку признавања страних високошколских
исправа ради наставка образовања у систему високог образовања имаоцу стране високошколске исправе утврђује се
право на наставак почетог високог образовања, односно
право на укључивање у нивое високог образовања.
(2) У поступку признавања страних високошколских
исправа ради запошљавања имаоцу стране високошколске
исправе утврђује се врста и ниво завршеног студија, стечени стручни, односно академски или научни назив, као и
врста и ниво студија у Републици којем одговара студиј завршен у иностранству.
Члан 126.
(1) У по ступку признавања стране високошколске
исправе спроводи се вредновање страног студијског програма, на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вјештина.
(2) Једном извршено позитивно вредновање одређеног
страног студијског програма важи за све наредне случајеве
када је ријеч о истом студијском програму.
(3) Вредновање се врши на основу податка о страној
високошколској установи на којој се студијски програм
изводи, систему образовања у земљи у којој је стечена инострана диплома, права која та диплома даје у земљи у којој
је стечена и другим околностима значајним за признавање,
а које прибавља Министарство.
(4) Министарство даје податке о високошколској установи и систему образовања у Републици, у поступку вредновања ради признавања домаће високошколске исправе у
иностранству.
Члан 127.
(1) Признавање стране високошколске исправе ради
наставка образовања у систему високог образовања обавља високошколска установа, на начин и по поступку прописаним законом, подзаконским актом и општим актом те
установе.
(2) У по ступку признавања стране високошколске
исправе узимају се у обзир:
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а) систем образовања у земљи у којој је стечена страна
високошколска исправа,
б) студијски програм,
в) услови уписа на студијски програм,
г) права која даје та високошколска исправа у земљи у
којој је стечена и
д) друге чињенице од значаја за признавање стране високошколске исправе.
(3) Овлашћени орган високошколске установе, односно
организационе јединице високошколске установе доноси
рјешење о захтјеву за признавање.
(4) Против рјешења из става 3. овог члана може се поднијети приговор сенату високошколске установе, у року од
15 дана.
(5) Одлука сената из става 4. овог члана је коначна.
Члан 128.
(1) Поступак признавања не спроводи се:
- када је јавна исправа стечена на територији бивше
СФРЈ до 6. априла 1992. године,
- за јавне исправе и документе из чл. 4. и 5. Споразума
о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (“Службени
гласник Републике Српске”, број 79/05), стечене на акредитованим високошколским установама у Републици Србији.
(2) Јавна исправа из става 1. овог члана има исто правно дејство као јавна исправа издата на територији Републике Српске.
XIII - ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 129.
(1) Високошколска установа, односно организациона
јединица установе води:
а) матичну књигу студената,
б) евиденцију о издатим јавним исправама,
в) евиденцију о испитима и
г) друге евиденције које је прописало Министарство.
(2) Подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе обављања дјелатности високошколске установе, односно њене организационе јединице, за потребе Министарства и за обављање законом
утврђених послова.
(3) Подаци из евиденције користе се тако да се обезбјеђује заштита идентитета студената, у складу са законом.
(4) Министар доноси Правилник о садржају и начину
вођења евиденције коју води високошколска установа.
Члан 130.
(1) На основу података из евиденције, високошколска
установа и факултет, односно умјетничка академија као
њена организациона јединица, издаје јавне исправе, у складу са законом, подзаконским актом и статутом.
(2) Јавне исправе у смислу овог закона су:
а) студентска књижица - индекс,
б) диплома о стеченом високом образовању,
в) додатак дипломи,
г) увјерење о положеним испитима и
д) увјерење о стеченој академској титули, односно звању у одређеној области.
(3) Високошколска установа издаје јавне исправе на језицима конститутивних народа, ћириличним или латиничним писмом, зависно од захтјева странке.
(4) Када се настава остварује на неком од страних језика, јавне исправе се издају на обрасцу који је штампан двојезично на језику једног од конститутивних народа, ћириличним или латиничним писмом, зависно од захтјева
странке, и на језику и писму на којем се изводи настава.
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(5) На захтјев студента, високошколска установа издаје
јавну исправу о савладаном дијелу студијског програма,
које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија,
као и постигнуте резултате.
(6) На основу података из евиденције, високошколска
установа, односно факултет или умјетничка академија као
њена организациона јединица, издаје дупликат дипломе о
стеченом високом образовању послије проглашења оригиналне дипломе неважећом у “Службеном гласнику Републике Српске”.
(7) Диплома из става 6. овог члана има значај оригиналне дипломе.
(8) На новој дипломи се ставља ознака да се ради о дупликату дипломе, која је издата послије проглашења оригинала дипломе неважећом.
Члан 131.
(1) Диплома се овјерава сувим жигом високошколске
установе.
(2) Додатак дипломи обавезно се издаје уз диплому и
садржи вјештине, компетенције и знања носиоца дипломе
и друге податке у складу са законом, подзаконским актом и
статутом.
(3) Министар доноси Правилник о садржају јавних
исправа које издају високошколске установе.
Члан 132.
(1) Диплому и додатак дипломи потписују ректор и декан факултета, односно умјетничке академије, у саставу
универзитета.
(2) Диплому и додатак дипломи високе школе потписује директор.
(3) Додатак дипломи овјерава се печатом високошколске установе.
(4) Заједничку диплому и додатак дипломи потписују
овлашћена лица високошколских установа које изводе студијски програм за стицање заједничке дипломе.
Члан 133.
(1) Лице које нема јавну исправу о стеченом високом
образовању, а евиденција о томе, односно архивска грађа је
уништена, нестала или недоступна, може да поднесе захтјев основном суду у мјесту пребивалишта или боравишта,
због утврђивања завршеног школовања.
(2) Рјешење суда којим се доказује да је лице стекло високо образовање замјењује диплому о завршеном високом
образовању.
Члан 134.
Диплома, додатак дипломи и увјерење о стеченом звању оглашавају се ништавим:
а) ако их је издала нелиценцирана високошколска установа,
б) ако их је потписало неовлашћено лице или
в) ако ималац дипломе није испунио све испитне обавезе на студију на начин и према поступку који је утврђен
законом, подзаконским актом и студијским програмом високошколске установе.
XIV - ФИНАНСИРАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Члан 135.
(1) Средства за обављање дјелатности високог образовања јавним високошколским установама обезбјеђују се из
сљедећих извора:
а) буџета Републике,
б) властитих прихода,
в) буџета јединица локалне самоуправе,
г) донација и
д) других извора.
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(2) Средства за обављање дјелатности високог образовања приватним високошколским установама обезбјеђује
оснивач из сљедећих извора:
а) властитих прихода,
б) донација и
в) других извора.
(3) Новчана средства из ст. 1. и 2. овог члана припадају високошколској установи и организационој јединици која их је остварила и користе се у складу са законом, статутом и усвојеним финансијским планом.
(4) Високошколске установе могу се финансирати само
из оних извора који не утичу на њихову аутономију.
(5) За коришћење финансијских средстава, у складу са
финансијским планом и прописима који регулишу област
високог образовања и финансијског пословања, одговоран
је ректор универзитета, односно директор високе школе.
Члан 136.
(1) Средствима буџета Републике финансирају се плате и накнаде запослених, у складу са прописима који регулишу плате запослених у области образовања и у складу са
стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа.
(2) Министар доноси Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа.
(3) На јавним високошколским установама средствима
буџета Републике суфинансирају се:
а) научноистраживачке дјелатности,
б) трошкови материјала и услуга,
в) опрема и услови за студирање студената са инвалидитетом,
г) трошкови за набавку сталних средстава,
д) међународне размјене студената и академског особља и
ђ) програми и пројекти студентских организација.
(4) У вези са т. д) и ђ) става 3. овог члана министар доноси правилнике о суфинансирању:
а) међународне размјене студената и академског особља и
б) програма и пројеката студентских организација.
(5) Учешће буџета Републике у суфинансирању трошкова из става 3. овог члана утврђује се на основу прописа којима се регулише извршење буџета и усвојеним буџетом Републике за календарску годину.
Члан 137.
(1) Властите приходе високошколске установе остварују путем:
а) школарина,
б) уписнина,
в) пројеката и научноистраживачког и умјетничког рада, укључујући приходе од организовања научно-стручних
скупова и консултантских услуга,
г) услуга лабораторијских испитивања и атестирања,
д) семинара и других видова обуке према програмима
цјеложивотног учења,
ђ) издавачке дјелатности, израде елабората и експертиза,
е) изнајмљивања пословног простора, а у складу са
стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа и
ж) осталих прихода од регистрованих дјелатности наведених у акту о оснивању високошколске установе.
(2) Властите приходе из става 1. т. в), г), д) и е) овог
члана високошколска установа може остваривати на начин
и по поступку којим се не омета одвијање основне дјелатности високошколске установе.
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Члан 138.
(1) Школарина из члана 137. став 1. тачка а) на јавним
високошколским установама је износ новчаних средстава
којима студент учествује у суфинансирању укупних трошкова његовог студија на јавној високошколској установи.
(2) Министар предлаже Влади висину школарине за
све студијске програме на јавним високошколским установама, на приједлог високошколских установа и у складу са
утврђеном уписном политиком за ту годину.
(3) Влада доноси одлуку о висини школарине за све
студијске програме на јавним високошколским установама
за сваку академску годину, у складу са ставом 2. овог члана.
(4) Право уписа у наредну годину студија у својству
студената који се финансирају из буџета Републике имају
студенти који се рангирају у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
(5) Рангирање студента из става 4. овог члана утврђује
се према ранг-листи која се формира на основу броја
остварених ECTS бодова и постигнутог успјеха, на начин
и по поступку утврђеним општим актом високошколске
установе.
(6) Висина школарине на приватној високошколској
установи утврђује се у складу са чланом 57. став 1. овог закона.
(7) Уписнине из члана 137. став 1. тачка б) су накнаде
које студенти плаћају приликом уписа на високошколску
установу, и то:
а) административни трошкови уписа,
б) накнаде за неположене испите студената који обнављају годину,
в) накнаде за комисијске испите,
г) накнаде за признавање диплома за студенте који прелазе са других факултета због наставка школовања,
д) накнаде за штампање диплома, дипломских испита
и трошкова промоције и
ђ) накнаде које се плаћају при упису сваког семестра.
Члан 139.
(1) Средства остварена од властитих прихода високошколска установа, односно њихове организационе јединице распоређују за:
а) унапређење дјелатности високошколских установа,
б) накнаде радницима који су непосредно учествовали
у стицању властитог прихода, у складу са законским прописима којима се регулишу радни односи и плате и
в) директне материјалне трошкове настале активношћу
којом се стиче властити приход.
(2) Управни одбор високошколске установе доноси
правилник о критеријумима за расподјелу властитих прихода, у складу са правилником из члана 136. став 2. овог закона, на основу приједлога вијећа организационих јединица.
(3) Актом из става 2. овог члана прецизира се на који
начин и у ком омјеру организациона јединица има финансијска овлашћења и преузима одговорност унутар високошколске установе и то тако да се прецизно евидентирају и
одреде приходи и расходи свих организационих јединица,
поштујући однос учињених расхода и остварених прихода
унутар организационе јединице.
Члан 140.
У сврху задовољавања јавних потреба у области високог образовања може се успостављати сарадња јавног и
приватног сектора, у складу са прописима којима се регулише јавно-приватно партнерство.
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XV - НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 141.
(1) Управни надзор над радом високошколских установа и законитошћу аката донесених од стране високошколских установа, на основу овог закона, врши Министарство.
(2) Управни надзор се спроводи тако да се не нарушава
аутономија и не омета рад високошколске установе.
Члан 142.
(1) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона
врши Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске, путем просвјетне инспекције.
(2) У вршењу надзора просвјетни инспектор је овлашћен и дужан да:
а) забрани рад високошколској установи која обавља
рад без одобрења Министарства,
б) наложи преузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања утврђених неправилности или недостатака у
року који одреди,
в) наложи високошколској установи да поништи испите који нису обављени у складу са овим законом, односно
статутом високошколске установе,
г) наложи забрану рада лицима која нису завршила
одговарајући образовни програм на лиценцираним високошколским установама,
д) наложи забрану рада лицима која нису у складу са
овим законом стекла одговарајуће научно-наставно звање,
ђ) наложи високошколској установи да поништи уписе
студената који су уписани супротно одредбама овог закона
и статута високошколских установа,
е) наложи високошколској установи да поништи јавне
исправе које су издате супротно одредбама овог закона и
статутима високошколских установа,
ж) поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка
против одговорног лица,
з) поднесе захтјев за покретање кривичног поступка
против одговорног лица,
и) поднесе извјештај надлежном органу о учињеном
кривичном дјелу и
ј) предузме друге мјере и радње за које је законом и
другим прописима овлашћен.
(3) Просвјетна инспекција по службеној дужности
оглашава ништавом диплому, односно додатак дипломи из
разлога утврђених у члану 134. овог закона, ако то не учини високошколска установа у остављеном року.
Члан 143.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће
се за прекршај високошколска установа:
а) ако не дозволи приступ високом образовању на основу: пола, расе, сексуалне оријентације, физичког или другог недостатка, брачног стања, боје коже, језика, вјероисповијести, политичког или другог мишљења, националног, етничког или социјалног поријекла, везе са неком националном заједницом, имовине, рођења, броја година или
неког другог статуса (члан 5. став 4.),
б) ако упише студента супротно одредбама члана 6. ст.
1, 2. и 3. овог закона,
в) ако не објави наставни план прије почетка наставе за
наредну академску годину (члан 40. став 2.),
г) ако изврши измјену студијског програма супротно
члану 42. ст. 3. и 4. овог закона и ако не обавијести Министарство о извршеним измјенама студијског програма,
д) ако не организује полагање испита у складу са чланом 46. овог закона,
ђ) ако не омогући јавност приликом провјере свих
облика знања (члан 48. став 2.),
е) ако организује полагање испита супротно утврђеним
роковима и терминима (члан 49. ст. 1, 2. и 3.),
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ж) ако не омогући студенту остваривање права из члана 49. став 6. овог закона,
з) ако прије расписивања конкурса за упис нових студената не утврди и Министарству не предложи висину школарине за наредну школску годину за све студијске програме (члан 56. став 1. тачка в),
и) ако изврши избор у звања супротно одредбама чл.
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. и 84. овог закона,
ј) ако не утврди одговорног наставника и сарадника
(члан 85.),
к) ако не распише конкурс за избор академског особља
(члан 89.),
л) ако не закључи уговор са студентом који је уписан на
ту високошколску установу (члан 102. став 1.),
љ) ако не води или ако води неуредно матичну књигу
студената, евиденцију о издатим јавним исправама, евиденцију о испитима и друге евиденције прописане од стране Министарства (члан 129. став 1.) и
м) ако не усклади статут или друге опште акте са овим
законом (члан 157.).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у високошколској установи, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 144.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај високошколска установа:
а) ако додијели звања која нису предвиђена законом из
члана 9. став 2. овог закона,
б) ако је приликом лиценцирања планирала упис студента само у прву годину студија, а након добијања дозволе за извођење студијског програма у првој години његовог
извођења, извршила упис студента у више године студија
(члан 15. ст. 2. и 4),
в) ако не достави банкарску гаранцију (члан 15. став
11),
г) ако обавља дјелатност високог образовања ван сједишта без одобрења Министарства (члан 15. став 12),
д) ако обавља дјелатност високог образовања у Републици, а није уписана у регистар из члана 21. став 2,
ђ) ако изводи студијски програм за који није добила
рјешење о испуњености услова и дозволу за рад (члан 22.
став 8),
е) ако не достави план уписа и податке о уписаним студентима у складу са чланом 33. ст. 1. и 3. овог закона,
ж) ако не изврши упис кандидата у прву годину студија у складу са планом уписа (члан 33. став 2) и
з) ако, супротно подацима из евиденције коју води, изда јавну исправу (чл. 130, 131. и 132).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у високошколској установи за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000
КМ.
Члан 145.
Новчаном казном од 600 КМ до 2.000 КМ казниће се
лице које објави стручни, научни или умјетнички рад, а за
који се утврди да је плагијат (члан 52. став 1).
XVI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 146.
(1) Лица која су завршила студиј према прописима који су били на снази до ступања на снагу овог закона могу
да користе стручна и научна звања у складу са прописима
према којима су их стекла.
(2) До доношења закона из члана 9. став 2. овог закона,
додјељивање звања вршиће се у складу са одредбама раније важећих прописа, а најдуже у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона.
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Члан 147.
(1) Лица изабрана у академска звања (наставници и сарадници) која та звања имају на дан ступања на снагу овог
закона задржавају та звања до истека периода на које су бирани.
(2) Започети избор у звање наставника, сарадника и
професора емеритуса према прописима који су важили до
дана ступања на снагу овог закона окончаће се према тим
прописима, у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона.
(3) Лица која имају звање асистента, а која су уписана
на одговарајуће студије трећег циклуса ван Републике без
претходно завршеног другог циклуса студија до дана ступања на снагу овог закона, могу бити бирана у звање вишег
асистента једанпут, уколико су током првог и трећег циклуса заједно остварили 300 ECTS бодова, с тим да се одредба о избору у исто звање из члана 83. тачка г) овог закона може примијенити под условом да су завршили студиј
трећег циклуса.
(4) Лице коме је додијељено звање професора емеритуса према закону који је важио до дана ступања на снагу
овог закона задржава тај статус.
(5) Мандат органа високошколске установе, који су
изабрани према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, траје до времена истека мандата
на који су бирани.
(6) Мандат чланова Савјета, предсједника и чланова
Комисије за информисање, који су изабрани према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона,
траје до времена истека мандата на који су бирани.
(7) Просвјетна инспекција спровешће надзор над законитошћу избора наставника и сарадника на свим високошколским установама у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 148.
(1) Студенти уписани на дипломски и постдипломски
студиј, према одредбама Закона о универзитету (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 12/93, 14/94, 99/04 и
92/05), могу завршити ове студије по започетом наставном
плану и програму, условима и правилима студија, најдуже
до краја школске 2012/2013. године.
(2) Ако је високошколској установи, на коју су уписана
лица из става 1. овог члана, у међувремену одузета дозвола за рад, иста је дужна затеченим студентима обезбиједити завршетак школовања на другој лиценцираној високошколској установи која изводи исти или сродан студијски
програм.
(3) Ступањем на снагу овог закона студенти који не доврше дипломски и постдипломски студиј у року предвиђеном у ставу 1. овог члана могу студије наставити у складу
са овим законом.
Члан 149.
(1) Лица која су стекла или ће стећи академски назив
магистра наука, односно лица која су испуњавала услове за
покретање поступка за стицање научног звања доктора наука, према Закону о универзитету, могу стећи научни степен доктора наука одбраном докторске дисертације у складу са наведеним законом.
(2) Лица из става 1. овог члана имају право да започну
поступак за стицање научног степена доктора наука до почетка академске 2013/2014. године, на универзитетима који су основани у складу са Законом о универзитету на оним
студијским програмима на којима је изведена најмање једна генерација студената постдипломског студија, с тим да
се научни степен доктора наука може стећи закључно са
30.09.2016. године.
Члан 150.
Високошколске установе, које су добиле дозволу за рад
и испуњавају кадровске услове према прописима који су
били на снази до ступања на снагу овог закона, дужне су да
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обезбиједе кадровске услове у складу са чланом 15. став 2.
овог закона најкасније до почетка академске 2013/2014. године.
Члан 151.
(1) Упис студената у прву годину студија у складу са
одредбама овог закона вршиће се од академске 2011/2012.
године.
(2) Одредбе члана 33. овог закона примјењиваће се од
почетка академске 2010/2011. године.
(3) Студенти уписани на студиј у облику учења на даљину према одредбама раније важећег закона задржавају
тај статус до почетка академске 2011/2012. године.
(4) Високошколска установа на коју су уписани студенти из става 3. овог члана дужна је да статус ових студената
усклади са одредбама члана 34. овог закона до почетка академске 2011/2012. године.
Члан 152.
(1) Одредба члана 49. став 2. овог закона примјењиваће се до почетка академске 2013/2014. године.
(2) Студент који није остварио услов из члана 49. ст. 4.
и 5. овог закона за упис наредне године студија има право
уписа наредне године под условима:
а) упис у академску 2010/2011. и 2011/2012. годину са
правом преноса највише два предмета, односно највише 15
ECTS бодова у наредну годину студија и
б) упис у академску 2012/2013. и 2013/2014. годину са
правом преноса једног предмета, односно највише 8 ECTS
бодова у наредну годину студија.
Члан 153.
(1) Одредбе члана 113. тачка д) примјењиваће се од
академске 2011/2012. године.
(2) Одредбе члана 138. ст. 4. и 5. овог закона примјењиваће се од академске 2011/2012. године.
Члан 154.
Започети поступци за оснивање, односно добијање рјешења о испуњености услова за рад, према прописима који
су важили до ступања на снагу овог закона, окончаће се
према тим прописима, а најдуже у року од двије године од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 155.
Влада ће у року од девет мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона донијети уредбу о условима за оснивање
и почетак рада високошколских установа и о поступку
утврђивања испуњености услова (члан 15. став 13.).
Члан 156.
Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања
на снагу овог закона донијети правилник:
а) о областима образовања (члан 13. став 2.),
б) о изгледу и садржају дозволе за рад и изгледу и садржају дозволе за извођење новог студијског програма
(члан 20. став 5.),
в) о Регистру високошколских установа и Регистру наставника и сарадника (члан 21. став 3.),
г) о саставу и начину рада Комисије за информисање и
признавање докумената из области високог образовања
(члан 119. став 3.),
д) о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа (члан 129. став 4.),
ђ) о садржају јавних исправа (члан 131. став 3.),
е) о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа (члан 136. став 2.),
ж) о суфинансирању међународне размјене студената и
академског особља (члан 136. став 4. тачка а) и
з) о суфинансирању програма и пројеката студентских
организација (члан 136. став 4. тачка б).
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Члан 157.
Високошколске установе ће ускладити своје статуте и
друге опште акте са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 158.
(1) Овај закон не односи се на теолошке факултете, високе теолошке школе и теолошке академије и Високу школу унутрашњих послова.
(2) Високошколске установе и високе школе из става 1.
овог члана могу бити у саставу универзитета, што се регулише посебним уговором.
(3) За академска питања високошколских установа из
става 1. овог члана надлежан је сенат универзитета.
Члан 159.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о високом образовању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 85/06 и 30/07).
Члан 160.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-977/10
8. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1160
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ШКОЛОВАЊУ И
СТИПЕНДИРАЊУ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА

Проглашавам Закон о школовању и стипендирању младих талената, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесет осмој сједници, одржаној 6.,
7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16. јула 2010.
године потврдило да усвојим Законом о школовању и стипендирању младих талената није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-848/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ШКОЛОВАЊУ И СТИПЕНДИРАЊУ МЛАДИХ
ТАЛЕНАТА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређује се начин идентификације, праћење, подстицање, школовање и стипендирање талентованих ученика и студената Републике Српске (у даљем тексту: млади таленат).
Члан 2.
Младим талентом сматра се ученик или студент који
има посебне, натпросјечне, специјалне, практичне склоности са наглашеним креативним, стваралачким способностима.
Члан 3.
(1) У циљу изграђивања креативних вјештина, ставова,
вриједности и мотивације младог талента потребна је благовремена, истрајна и усклађена подршка породице и наставника, који знају препознати емоције младог талента и
на основу тога на одговарајући начин реаговати.
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(2) Наставници, поред стручне компетентности, морају
бити спремни и знати разумјети проблеме, потребе, жеље
и склоности младог талента.
Члан 4.
Позитиван однос наставника, у складу са чланом 3.
овог закона, и сарадња са младим талентом утиче на:
а) препознавање суптилних потреба талентованог ученика и неоткривеног младог талента,
б) препознавање потреба младог талента,
в) мотивацију за рад и учење младог талента,
г) спречавање гушења индивидуалности младог талента и затварања у опште усвојене стандарде,
д) развој емоционалне писмености код ученика и
ђ) превенцију ризичног понашања.
II - ИДЕНТИФИКОВАЊЕ И ШКОЛОВАЊЕ МЛАДИХ
ТАЛЕНАТА
Члан 5.
Младог талента, који је способан за висока достигнућа
или показује потенцијалну способност и креативне капацитете, одликују сљедеће карактеристике, појединачно или
у комбинацији:
а) општа интелектуална способност,
б) специфичне способности за поједино научно подручје,
в) креативно и продуктивно мишљење,
г) социјалне способности и способности руковођења,
д) специфичне способности за поједино умјетничко
подручје и
ђ) нарочито изражене психомоторне способности.
Члан 6.
(1) Када наставник у основној или средњој школи код
ученика уочи посебне, натпросјечне, специјалне, практичне склоности са наглашеним креативним, стваралачким
способностима дужан је да о томе обавијести и поднесе
писмени извјештај стручној служби школе.
(2) У сарадњи са родитељима ученика код којег су
уочене склоности и способности из става 1. овог члана, наставник и стручна служба школе ће упутити ученика на
идентификацију талента стручном тиму школе из члана 9.
овог закона.
Члан 7.
Родитељи, наставници и стручни сарадници, у циљу
обезбјеђивања дјелотворније подршке креативним капацитетима младог талента:
а) размјењују информације о могућностима, интересовањима и достигнућима младог талента;
б) договарају ангажовање младог талента путем:
1) секција,
2) такмичења,
3) јавних наступа,
4) љетних школа,
5) интернационалних кампова,
6) пројеката у сарадњи са установама чија је дјелатност
у области интересовања младих талената;
в) одређују заједничке циљеве, у функцији подстицања
креативности младог талента, уз уважавање његових могућности и афинитета; и
г) прате укупан развој и напредовање младог талента.
Члан 8.
(1) Наставнике, стручне сараднике и родитеље је неопходно педагошко-психолошки оспособљавати, како би могли успјешно да подстичу развој интересовања, таленат и
креативност младог талента.
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(2) Министар просвјете и културе (у даљем тексту: министар), на приједлог Републичког педагошког завода, доноси Правилник о педагошко-психолошком оспособљавању наставника и родитеља младог талента.
Члан 9.
(1) За идентификацију талента код ученика именује се
стручни тим за идентификацију младог талента (у даљем
тексту: стручни тим школе).
(2) Директор школе, на приједлог наставничког вијећа,
доноси рјешење о именовању и броју чланова стручног тима.
(3) У стручни тим школе именују се наставници и
стручни сарадници школе.
(4) У састав стручног тима школе именује се најмање
један наставник из области за коју је ученик показао посебну склоност и способност из члана 6. става 1. овог закона.
(5) Стручни тим школе, прије идентификовања талента
код ученика, врши праћење и тестирање ученика код којег
је уочена склоност и способност из члана 6. став 1. овог закона.
(6) Стручни тим школе врши идентификовање талента
у складу са правилником из члана 12. овог закона.
(7) Стручни тим школе доставља наставничком вијећу
мишљење о идентификацији талента код ученика.
Члан 10.
Када професор код студента уочи посебне, натпросјечне, специјалне, практичне склоности са наглашеним креативним, стваралачким способностима, дужан је да о томе
обавијести и поднесе писмени извјештај наставно-научном вијећу факултета који студент похађа.
Члан 11.
(1) Идентификацију талента код студента врши стручни тим за идентификацију младог талента (у даљем тексту:
стручни тим факултета).
(2) Наставно-научно вијеће факултета именује стручни
тим.
(3) У састав стручног тима факултета именује се најмање један професор из уже научне области за коју је студент
показао посебну склоност и способност из члана 10. овог
закона.
(4) Стручни тим факултета, прије идентификовања талента код студента, врши праћење и тестирање студента
код којег је уочена склоност и способност из члана 10. овог
закона.
(5) Стручни тим факултета врши идентификовање талента у складу са правилником из члана 12. овог закона.
(6) Стручни тим факултета доставља наставно-научном вијећу факултета мишљење о идентификацији талента
код студента.
(7) Идентификовање талента код студената из става 1.
овог члана може се вршити до навршене 26. године живота.
Члан 12.
Министар доноси Правилник о критеријумима и поступку за идентификовање, праћење и утврђивање младог
талента.
Члан 13.
(1) Утврђивање, праћење и развој младог талента врши
Центар за младе таленте (у даљем тексту: Центар), као јавна установа специјализована за утврђивање, праћење и
развој младог талента.
(2) Центар је јавна установа и начин њене организације уредиће се у складу са Законом о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, број 68/07),
(3) Органи Центра су управни одбор и директор.
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(4) Управни одбор Центра (у даљем тексту: управни одбор) именује и разрјешава Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) на приједлог Министарства просвјете и
културе (у даљем тексту: Министарство) на период од четири године, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
(5) Управни одбор има три члана.
(6) Запослени у Центру не могу бити чланови његовог
управног одбора.
Члан 14.
Управни одбор:
а) доноси Статут Центра,
б) одлучује о пословању Центра,
в) разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи
обрачун Центра,
г) доноси програм рада и финансијски план Центра,
д) одлучује о коришћењу средстава у складу са законом
и Статутом Центра и
ђ) врши и друге послове утврђене актом о оснивању и
Статутом Центра.
Члан 15.
(1) Директор руководи радом Центра, представља и заступа Центар и одговоран је за законитост рада Центра.
(2) Директора Центра именује и разрјешава Влада на
период од четири године, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
(3) Услови за избор и разрјешење директора утврђују
се Статутом Центра.
Члан 16.
Средства за рад Центра из става 1. овог члана обезбјеђују се из:
а) буџета Републике,
б) донацијама и
в) из других извора.
Члан 17.
(1) Центар је дужан достављати Министарству податке
о младим талентима.
(2) Директор Центра доноси рјешење за сваког ученика или студента код којег утврди таленат.
(3) Обавеза Центра је да достави препоруку школи или
високошколској установи за рад са младим талентом.
Члан 18.
Школа или високошколска установа, у складу са препорукама Центра, дужна је омогућити младом таленту:
а) изборне и факултативне програме према способностима и склоностима,
б) групни и индивидуални рад,
в) рад с ментором,
г) ранији упис у умјетничке школе,
д) контакте са стручњацима из подручја интереса,
ђ) приступ изворима специфичног знања,
е) програме о избору професије и каријере,
ж) ваншколске програме и
з) додатну наставу.
Члан 19.
Центар је дужан да организује индивидуални рад и
обезбиједи ментора из одређене области за рад са младим
талентом.
Члан 20.
(1) У циљу бржег напредовања у изграђивању креативних вјештина, ставова, вриједности и мотивације, школовање младог талента у школи врши се на основу програма
рада са младим талентом.
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(2) Програмом рада са младим талентом омогућава се:
а) рано испољавање способности и талента,
б) формирање умијећа и навика у континуираној дјелатности,
в) склоности и интересовање за младог талента,
г) оригиналност и непоновљивост,
д) стваралачки чин,
ђ) стварање друштвено вриједних продуката,
е) остваривање различитих склоности и способности,
ж) обезбјеђивање разноврсних креативних испољавања у заједничком пројекту и
з) саопштавање и социјалну комуникацију.
(3) Министар, на приједлог Центра, доноси програм
рада са младим талентом.
Члан 21.
(1) Младом таленту на високошколској установи потребно је омогућити учешће у научноистраживачким радовима, односно у умјетничким пројектима из научне или
умјетничке области, за којег је рјешењем Центра утврђен
таленат, у циљу бржег напредовања у изграђивању креативних вјештина, ставова, вриједности и мотивације.
(2) Образовање младог талента на високошколској
установи врши се на основу програма рада са младим талентом - студентом, који, на приједлог Центра, доноси сенат високошколске установе.
III - СТИПЕНДИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ МЛАДИХ
ТАЛЕНАТА
Члан 22.
(1) Млади таленат остварује право на стипендију.
(2) Стипендија се додјељује путем јавног конкурса на
основу критеријума из чл. 25. и 26. овог закона, као и ближе прецизираних критеријума утврђених правилником из
члана 27. овог закона.
Члан 23.
(1) Министар доноси рјешење о именовању комисије
за додјелу стипендије младом таленту.
(2) Задатак комисије је да, на основу критеријума утврђених овим законом и правилником о критеријумима и начину финансирања и стипендирања младог талента из чл.
25. и 26. овог закона, утврди тачан број пристиглих пријава, размотри пријаве и предложи ранг-листу младих талената, као и висину стипендије која им се додјељује.
(3) Комисија из става 1. овог члана има предсједника и
шест чланова.
(4) Начин рада комисије из става 1. овог члана уредиће
се правилником који доноси министар.
Члан 24.
Право на стипендију може остварити млади таленат:
а) чија талентованост је утврђена рјешењем директора
Центра из члана 17. овог закона,
б) који је држављанин Републике и Босне и Херцеговине,
в) који има пребивалиште на подручју Републике.
Члан 25.
Критеријуми за додјелу стипендија младом таленту ученику су:
а) учествовање и успјех на такмичењима, смотрама и
изложбама иновација,
б) освојене награде,
в) завршавање основног или средњошколског образовања у времену краћем од прописаног и
д) општи успјех из свих предмета за сваку од претходне двије године образовања.
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Члан 26.
(1) Критеријуми за додјелу стипендија младом таленту
- студенту су:
а) објављени стручни радови,
б) истраживачки радови,
в) излагања на научним скуповима,
г) учествовање и успјех на такмичењима и изложбама
иновација,
д) освојене награде и
ђ) редовност студирања.
(2) У случају неиспуњавања услова из става 1. тачка ђ)
овог закона, студент је дужан доставити доказ о оправданости обнављања године студија.
Члан 27.
Министар, Правилником о критеријумима и начину
финансирања и стипендирања младог талента, прецизније
утврђује критеријуме из чл. 25. и 26. овог закона.
Члан 28.
Средства за школовање и додјелу стипендија младом
таленту обезбјеђују се из буџета Републике.
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
(1) Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог
закона врши Републичка управа за инспекцијске послове
путем просвјетних инспектора.
(3) Надлежни инспектор у вршењу инспекцијског надзора из става 2. овог члана има општа овлашћења прописана посебним законом.
Члан 30.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће
се за прекршај школа или високошколска установа, ако
младом таленту не омогући услове прописане чланом 18.
овог закона.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.
Члан 31.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће
се за прекршај Центар ако не организује индивидуални рад
и не обезбиједи рад са ментором за ученика или студента
код којег је утврђен таленат за поједино подручје (члан 19).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.
V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Министар ће, у року од шест мјесеци од дана ступања
на снагу овог закона, донијети правилнике:
а) о педагошко-психолошком оспособљавању наставника и родитеља младог талента (члан 8),
б) о критеријумима и поступку за идентификовање,
праћење и утврђивање младог талента (члан 12),
в) о начину рада комисије за додјелу стипендије младом таленту (члан 23) и
г) о критеријумима и начину финансирања и стипендирања младог талента (члан 27).
Члан 33.
Министар ће, у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим је утврђен таленат код ученика, на приједлог
Центра, донијети програм рада са младим талентом (члан
20).
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Члан 34.
Сенат ће, у року од 30 дана од дана доношења рјешења
којим је утврђен таленат код студента, на приједлог Центра, донијети програм рада са младим талентом (члан 21).
Члан 35.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-974/10
8. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1161
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРЕНОСУ ПРАВА
СВОЈИНЕ НА КАПИТАЛУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У
ЛОКАЛНИМ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ СТАНИЦАМА
НА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Проглашавам Закон о преносу права својине на капиталу Републике Српске у локалним радио-телевизијским станицама на јединице локалне самоуправе, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет осмој
сједници, одржаној 6., 7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће
народа 16. јула 2010. године потврдило да усвојеним
Законом о преносу права својине на капиталу Републике
Српске у локалним радио-телевизијским станицама на
јединице локалне самоуправе није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-851/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА КАПИТАЛУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ЛОКАЛНИМ РАДИОТЕЛЕВИЗИЈСКИМ СТАНИЦАМА НА ЈЕДИНИЦЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се пренос права својине на капиталу Републике Српске у локалним радио-телевизијским
станицама на јединице локалне самоуправе, капитал који
се преноси у својину јединице локалне самоуправе, начин
и поступак преноса права својине.
Члан 2.
Право својине на капиталу Републике Српске (у даљем
тексту: Република) у локалним радио-телевизијским станицама (у даљем тексту: локалне РТВ станице) преноси се
без накнаде на јединице локалне самоуправе, на чијој територији се налази сједиште локалне РТВ станице.
Члан 3.
Под локалним РТВ станицама, у смислу овог закона,
подразумијевају се предузећа чији је капитал исказан у акцијама или удјелима, као и капитал Републике у предузећима која се нису организовала и ускладила своја општа
акта са важећим законима и који је унесен у портфељ Акцијског фонда до дана ступања на снагу овог закона.
Члан 4.
(1) Министарство саобраћаја и веза (у даљем тексту:
Министарство) и Министарство финансија у сарадњи са
Инвестиционо-развојном банком Републике Српске а.д.
Бања Лука (у даљем тексту: Банка) и јединицама локалне
самоуправе сачиниће приједлог списка локалних РТВ ста-
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ница и јединица локалне самоуправе на које се преноси
право својине на капиталу Републике.
(2) Министарство ће доставити Влади Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у року од осам дана од дана
ступања на снагу овог закона, списак из става 1. овог члана.
(3) Коначни списак локалних РТВ станица и јединица
локалне самоуправе на које се преноси право својине на
капиталу Републике утврђује Влада, а објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 5.
(1) Локалне РТВ станице које нису извршиле организовање и усклађивање општих аката са важећим законима
дужне су, у сарадњи са надлежним органима јединица локалне самоуправе, окончати по ступак организовања и
усклађивања општих аката, као и поднијети одговарајуће
пријаве надлежним јавним регистрима у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог закона.
(2) Локалне РТВ станице које су окончале поступак организовања и усклађивања општих аката са важећим законима ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог
закона, поднијети пријаве надлежним јавним регистрима
за упис промјене акционара или члана.
Члан 6.
(1) У локалним РТВ станицама из члана 5. став 1. овог
закона, у којим није утврђена вриједност државног капитала према почетном билансу стања, а на којем се право својине преноси на јединице локалне самоуправе, вриједност
државног капитала утврђује се рјешењем Банке на основу
посљедњих годишњих финансијских извјештаја.
(2) У поступку утврђивања вриједности државног капитала из става 1. овог члана, надлежни орган јединице локалне самоуправе има право да затражи ревизију финансијских извјештаја или процјену вриједности капитала.
Члан 7.
Капитал на којем се пренесе право својине на јединице
локалне самоуправе, у складу са овим законом, јединица
локалне самоуправе може располагати, под условом да њено учешће у основном капиталу локалне РТВ станице не
буде мање од 51%.
Члан 8.
(1) Приликом уписа преноса права својине на акцијама
у Централном регистру хартија од вриједности а.д. Бања
Лука (у даљем тексту: Централни регистар) са Републике
на јединицу локалне самоуправе, Централни регистар ће
по службеној дужности уписати забрану права располагања на пренесеним акцијама, до процента који су наведени
у члану 7. овог закона.
(2) Приликом уписа преноса права својине на удјелу у
судском регистру са Републике на јединицу локалне самоуправе, регистарски суд ће по службеној дужности уписати забрану права располагања на пренесеном удјелу, до
процента који је наведен у члану 7. овог закона.
Члан 9.
Локална РТВ станица је дужна да у року од осам дана
од дана окончања поступка код надлежних јавних регистара обавијести Банку о преносу права својине на капиталу
из члана 3. овог закона.
Члан 10.
(1) Даном уписа преноса права својине на акцијама у
Централни регистар, односно даном уписа преноса права
својине на удјелу у судски регистар, пренесене акције, односно удио искњижавају се из имовине Акцијског фонда.
(2) Након уписа преноса права својине из става 1. овог
члана, Влада ће разријешити дужности именоване представнике државног капитала у скупштинама.
(3) Јединица локалне самоуправе, након спроведене
промјене, постаје власник капитала локалне РТВ станице.
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Члан 11.
(1) Након преноса права својине на капиталу Републике на јединице локалне самоуправе, предвиђене у члану 2.
овог закона, Банка је дужна у року од 30 дана да покрене
поступак смањења основног капитала Акцијског фонда, по
основу преноса права својине на капиталу.
(2) Одлука о смањењу основног капитала објављује се
у “Службеном гласнику Републике Српске” и једном дневном листу доступном на територији Републике, два пута у
размаку од 15 дана, са позивом повјериоцима да пријаве
своја потраживања у року од десет дана од дана другог
објављивања.
Члан 12.
Надзор над примјеном овог закона вршиће Министарство и Министарство финансија.
Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-971/10
8. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1162
На основу тачке 2. Амандмана XL на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Републике Српске, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Тридесет осмој сједници,
одржаној 6., 7. и 8. јула 2010. године - а Вијеће народа 16.
јула 2010. године потврдило да усвојеним Законом о
измјенама и допунама Кривичног закона Републике
Српске није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-846/10
Предсједник
22. јула 2010. године
Републике,
Бања Лука
Академик др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА КРИВИЧНОГ ЗАКОНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Кривичном закону Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06 и
70/06), послије члана 3. додаје се нови члан 3а. који гласи:
“Начело кривице
Члан 3а.
Нико не може бити кажњен, нити се према њему могу
изрећи друге кривичнe санкције ако није крив за учињено
кривично дјело.”.
Члан 2.
У називу друге главе ријечи: “КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ” замјењују се ријечју: “КРИВИЦА”, као и у цијелом
тексту Закона у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Послије члана 12. додаје се нови члан 12а. који гласи:
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“Сила и пријетња
Члан 12а.
(1) Није кривично дјело оно дјело које је учињено под
дејством неодољиве силе.
(2) Учинилац који је учинио кривично дјело под дејством одољиве силе или пријетње може се блаже казнити.
(3) У случају из става 1. овог члана, као учинилац кривичног дјела сматраће се лице које је примијенило неодољиву силу.”.
Члан 4.
Члан 13. мијења се и гласи:
“Садржај кривице
Члан 13.
(1) Кривица постоји ако је учинилац у вријеме извршења кривичног дјела био урачунљив и при томе поступао са
умишљајем.
(2) Кривица за кривично дјело постоји и ако је учинилац поступао из нехата, ако то закон изричито одређује.”.
Члан 5.
У члану 14. у ставу 3. ријечи: “кривично је одговоран”,
замјењују се ријечима: “крив је”, као и у цијелом тексту закона у одговарајућем падежу, а ријечи у загради: “(самоскривљена неурачунљивост)”, бришу се.
Члан 6.
Члан 18. мијења се и гласи:
“Стварна заблуда
Члан 18.
(1) Није крив учинилац који дјело учини у неотклоњивој стварној заблуди.
(2) Стварна заблуда је неотклоњива ако учинилац у
вријеме извршења кривичног дјела није био свјестан неког
његовог законом одређеног обиљежја или је погрешно сматрао да постоје околности према којима би, да су оне
стварно постојале, то дјело чиниле дозвољеним.
(3) Ако је учинилац био у стварној заблуди усљед нехата, постојаће кривично дјело учињено из нехата, ако закон
за то кривично дјело одређује кажњавање и за нехат.”.
Члан 7.
У члану 24. у ставу 2. ријечи: “пет година”, замјењују
се ријечима: “три године”.
Послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“(3) Као подстрекавање на извршење кривичног дјела
сматра се нарочито: упућивање молбе, убјеђивање или наговарање, приказивање користи од извршења кривичног
дјела, давање или обећавање поклона, злоупотреба односа
подређености или зависности, довођење или одржавање
лица у стању стварне или правне заблуде.”.
Члан 8.
Члан 29. мијења се и гласи:
“Врсте казни
Члан 29.
Учиниоцу кривичног дјела који је крив могу се изрећи:
1) казна дуготрајног затвора,
2) казна затвора,
3) новчана казна.”.
Члан 9.
Послије члана 31. додаје се нови члан 31а. који гласи:
“Казна дуготрајног затвора
Члан 31а.
(1) За најтеже облике тешких кривичних дјела учињених са умишљајем може се прописати казна дуготрајног
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затвора у трајању од двадесет и пет до четрдесет и пет година.
(2) Казна дуготрајног затвора никада се не може прописати као једина главна казна за поједино кривично дјело.
(3) Казна дуготрајног затвора не може се изрећи извршиоцу који у вријеме извршења кривичног дјела није навршио двадесет и једну годину живота.
(4) Казна дуготрајног затвора изриче се само на пуне
године.
(5) Ако је изречена казна дуготрајног затвора, амнестија и помиловање могу се дати тек након издржаних три петине те казне.”.
Члан 10.
Члан 32. мијења се и гласи:
“Казна затвора
Члан 32.
(1) Казна затвора не може бити краћа од тридесет дана,
нити дужа од двадесет година.
(2) Под условима прописаним Главом шестом овог закона може се изрећи казна малољетничког затвора. Казна
малољетничког затвора је по својој сврси, природи, трајању и начину извршења посебна казна лишења слободе.”.
Члан 11.
У члану 33. у ставу 1. ријечи: “Казна дуготрајног затвора се изриче само на пуне године”, бришу се.
У ставу 2. ријеч: “три”, замјењује се ријечју: “шест”.
Члан 12.
У члану 34. у ставу 1. ријечи: “шест мјесеци”, замјењују се ријечима: “једне године”.
У ставу 4. ријечи: “изречене казне затвора”, замјењују
се ријечима: “шест мјесеци”.
Члан 13.
У члану 35. у ставу 3. број: “50” замјењује се бројем:
“500”, а број: “50.000” замјењује се бројем: “100.000”.
У ставу 4. ријечи: “се ослања на”, замјењују се ријечима: “узима у обзир”.
У ставу 7. ријеч: “двије”, замјењује се ријечју: “једне”.
Члан 14.
У члану 36. у ставу 3) број: “50”, замјењује се бројем:
“100”, а ријечи: “али затвор у том случају не може бити дужи од шест мјесеци”, замјењују се ријечима: “с тим да не
може прекорачити прописану казну за то дјело”.
Члан 15.
У члану 37. послије става 1. додају се ст. 2. и 3. који
гласе:
“(2) Околност која је обиљежје кривичног дјела не може се узети у обзир и као отежавајућа околност, односно
олакшавајућа околност, изузев ако прелази мјеру која је потребна за постојање кривичног дјела или одређеног облика кривичног дјела или ако постоје двије или више оваквих
околности, а само једна је довољна за постојање тежег, односно лакшег облика кривичног дјела.
(3) У случајевима када је кривично дјело учињено из
мржње, како је прописано у члану 147. став 25. овог закона, суд ће то узети у обзир као отежавајућу околност и одмјерити већу казну, осим ако закон не прописује теже кажњавање за квалификовани облик кривичног дјела.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.
Члан 16.
У члану 39. у ставу 1. у тачки 5) број: “50”, замјењује
се бројем: “500”.
Члан 17.
Послије члана 42. додаје се нови члан 42а. који гласи:

73

30.07.2010.

“Продужено кривично дјело
Члан 42а.
(1) Продужено кривично дјело је учињено када је учинилац са умишљајем учинио више истих или истоврсних
кривичних дјела која, с обзиром на начин на који су учињена, њихову временску повезаност и друге стварне околности које их повезују, чине јединствену цјелину.
(2) Када се ради о продуженом кривичном дјелу истих
законских обиљежја, суд ће утврдити врсту и мјеру казне
која је прописана за то кривично дјело. Ако се ради о истоврсним кривичним дјелима, суд ће утврдити врсту и мјеру
казне која је прописана за најтеже од тих дјела.
(3) Одредбе овог закона о стицају кривичних дјела неће се примјењивати када учинилац чини продужено кривично дјело.”.
Члан 18.
У члану 44. у ставу 3. број: “50”, замјењује се бројем:
“100”.
Члан 19.
У члану 47. послије става 3. додаје се нови став 4. који
гласи:
“(4) Условна осуда не може се изрећи учиниоцу којем
је већ једном изречена условна осуда за учињено кривично
дјело и учиниоцу који је једном или више пута правоснажно осуђиван на казну затвора.”.
Члан 20.
Члан 48. мијења се и гласи:
“Опозивање условне осуде због новог кривичног дјела
Члан 48.
(1) Суд ће опозвати условну осуду, ако осуђени у вријеме провјеравања учини једно или више кривичних дјела.
(2) Када опозове условну осуду, суд ће примјеном одредаба из члана 42. овог закона изрећи јединствену казну и за
раније учињено дјело и за ново кривично дјело, узимајући
казну из опозване условне осуде као утврђену.”.
Члан 21.
Члан 49. мијења се и гласи:
“Опозивање условне осуде због раније учињеног
кривичног дјела
Члан 49.
(1) Суд ће опозвати условну осуду, ако послије њеног
изрицања утврди да је осуђени извршио кривично дјело
прије него што је условно осуђен.
(2) У случају из става 1. овог члана суд ће примијенити одредбу из члана 48. став 2. овог закона.”.
Члан 22.
У члану 51. у ставу 1. ријечи: “које повлачи опозивање
условне осуде”, бришу се.
Члан 23.
У члану 54. став 5. брише се.
Члан 24.
У члану 91. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Пунољетном лицу може се за кривично дјело које
је извршило као старији малољетник изрећи одговарајућа
васпитна мјера појачаног надзора, одговарајућа заводска
васпитна мјера, а под условом из члана 87. овог закона, казна малољетничког затвора. При оцјени да ли ће и коју од
ових санкција изрећи, суд ће узети у обзир све околности
случаја, а нарочито тежину учињеног дјела, вријеме које је
протекло од његовог извршења, владање учиниоца, као и
сврху коју треба постићи овим санкцијама.”.
Члан 25.
У члану 98. у ставу 1. тачка 3) мијења се и гласи:
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“3) одузимање дозвола или одобрења која се издају
одлуком државних органа или статуса који се признаје
одлуком државних органа.”
Члан 26.
У члану 103. у ставу 5. ријечи: “у иностранству”, замјењују се ријечима: “или интереса”.
Члан 27.
У називу члана 120. послије ријечи: “учињена”, додају
се ријечи: “ван њене територије или”.
Члан 28.
У члану 126. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“(3) Домаће правно лице је, у складу са овим законом, одговорно за кривично дјело учињено изван Републике Српске
против стране државе, страних држављана или страних
правних лица под условима из члана 121. овог закона.”.
Члан 29.
У члану 135. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“(3) Ако се новчана казна не плати у року који је утврђен пресудом, без одгађања ће се спровести поступак принудне наплате.”.
Члан 30.
Члан 142. мијења се и гласи:
“Забрана обављања одређених дјелатности
Члан 142.
(1) Мјером безбједности забране обављања одређене
дјелатности суд може правном лицу забранити производњу
одређених производа или обављање одређених послова
или му забранити да се бави одређеним пословима промета робе или другим послом, односно дјелатностима.
(2) Мјера безбједности из става 1. овог члана изриче се
правном лицу ако би његово даље бављење одређеном дјелатношћу било опасно по живот и здравље људи или штетно за привредно или финансијско пословање других лица
или за привреду или ако је правно лице у посљедње двије
године прије извршења кривичног дјела било већ кажњено
за исто или слично кривично дјело.
(3) Мјера безбједности из става 1. овог члана може се
изрећи у трајању од шест мјесеци до пет година, рачунајући од правоснажности осуде.”.
Члан 31.
У члану 147. у ставу 6. ријечи: “и други функционер
међународног суда”, замјењују се ријечима: “или друго
службено лице међународног суда које ради за накнаду или
без накнаде”.
Став 8. мијења се и гласи:
“(8) Привредно друштво је, у смислу овог закона, ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво (отворено и
затворено).”.
У ставу 12. ријеч: “криминална” брише се.
Став 16. брише се.
Досадашњи ст. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. и 25. постају ст. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. и 24.
Послије става 24. додаје се нови став 25. који гласи:
“(25) Мржња представља побуду за чињење кривичног
дјела, прописаног овим законом, која је у цјелини или дјелимично заснована на разликама по основу: стварног или
претпостављеног етничког или националног поријекла, језика или писма, вјерских увјерења, расе, боје коже, пола,
полне оријентације, политичког или другог увјерења, социјалног поријекла, друштвеног положаја, доби, здравственог статуса или других особина или због довођења у
везу са особама које имају неку од наведених различитих
особина.”.
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Члан 32.
У члану 149. у ставу 1. у тачки 2) послије ријечи: “нарочито ниских побуда”, брише се запета и додају се ријечи: “или из мржње,”.
Члан 33.
Члан 155. мијења се и гласи:
“Лака тјелесна повреда
Члан 155.
(1) Ко другога лако тјелесно повриједи или му здравље
лако наруши,
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(2) Ако је таква повреда нанесена оружјем, опасним
оруђем или другим средством подобним да тијело тешко
повриједи или здравље тешко наруши,
казниће се затвором до три године.
(3) Учиниоцу дјела из става 1. овог члана суд може изрећи судску опомену ако је био изазван тешким вријеђањем или насилничким понашањем оштећеног.
(4) Гоњење за дјело из става 1. овог члана предузима се
по приједлогу.”.
Члан 34.
У члану 156. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:
“(3) Ко дјело из става 1. овог члана учини из мржње,
казниће се затвором од једне до осам година.”.
Досадашњи ст. 3, 4. и 5. постају ст. 4, 5. и 6.
Члан 35.
У члану 187. у ставу 1. ријеч: “једне”, замјењује се
ријечју: “три”.
У ставу 2. ријечи: “до двије године”, замјењују се ријечима: “од шест мјесеци до пет година”.
Члан 36.
У члану 191. ријечи: “до три године”, замјењују се
ријечима: “од шест мјесеци до пет година”.
Члан 37.
У члану 192. у ставу 2. ријечи: “до три године”, замјењују се ријечима: “од шест мјесеци до пет година”.
Члан 38.
У члану 193. у ставу 1. ријеч: “једне”, замјењује се
ријечју: “двије”.
У ставу 2. ријечи: “од три до петнаест година”, замјењују се ријечима: “најмање пет година”.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено,
учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.”.
Послије става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе:
“(4) Ако је усљед дјела из става 2. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено,
учинилац ће се казнити затвором најмање десет година или
казном дуготрајног затвора.
(5) Ко дјело из става 1. овог члана учини из мржње,
казниће се затвором од три до петнаест година.”.
Досадашњи став 4. постаје став 6.
Члан 39.
У члану 194. у ставу 1. ријечи: “шест мјесеци до пет”,
замјењују се ријечима: “једне до осам”.
У ставу 2. ријечи: “од три до петнаест”, замјењују се
ријечима: “најмање пет”.
Став 3. мијења се и гласи:
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“(3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено,
учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.”.
Послије става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
“(4) Ако је усљед дјела из става 2. овог члана наступила смрт лица према којем је дјело извршено,
учинилац ће се казнити затвором, најмање десет година
или казном дуготрајног затвора.”.

Члан 52.
У члану 234. у ставу 2. послије ријечи: “повреда”, додају се ријечи: “или ако је учињено из мржње”.

Члан 40.
У члану 195. у ставу 1. ријеч: “осам”, замјењује се
ријечју: “десет”.

“(3) Ко кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана учини
из мржње,
казниће се затвором од шест мјесеци до пет година.”.
Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 41.
У члану 196. у ставу 1. ријечи: “до три године”, замјењују се ријечима: “од шест мјесеци до пет година”.
У ставу 2. ријечи: “шест мјесеци до пет”, замјењују се
ријечима: “једне до осам”.
Члан 42.
У члану 198. у ст. 1, 2. и 3. послије ријечи: “зараде”, додају се ријечи: “или друге користи”.
У ставу 2. ријеч: “пет”, замјењује се ријечју: “осам”.
У ставу 4. ријечи: “од једне до дванаест”, замјењују се
ријечима: “од двије до петнаест”.
Члан 43.
У члану 199. у ставу 1. ријечи: “шест мјесеци до пет”,
замјењују се ријечима: “једне до осам”.
Члан 44.
У називу члана 200. послије ријечи: “Производња”, додају се запета и ријеч: “посједовање”.
У ставу 1. послије ријечи: “Ко”, додаје се ријеч: “посједује”, ставља запета, а ријечи: “новчаном казном или
затвором до једне године”, замјењују се ријечима: “затвором до три године”.
У ставу 2. ријечи: “до три године”, замјењују се ријечима: “од шест мјесеци до пет година”.
У ставу 3. ријечи: “од шест мјесеци до пет година”, замјењују се ријечима: “од једне до осам година”.
Члан 45.
Назив члана 201. мијења се и гласи: “Родоскрвњење”.
Члан 46.
У члану 204. у ставу 1. ријеч: “између”, брише се.
Члан 47.
У члану 205. у ставу 2. ријечи: “од три мјесеца до три
године”, замјењују се ријечима: “од шест мјесеци до пет
година”.
Члан 48.
У члану 224. у ставу 1. ријеч: “једне”, замјењује се ријечју: “три”.
У ставу 2. ријеч: “три”, замјењује се ријечју: “пет”.
У ставу 3. ријеч: “једне”, замјењује се ријечју: “три”.
Члан 49.
У члану 225. у ставу 1. ријечи: “шест мјесеци до пет година”, замјењују се ријечима: “двије године до десет година”.
У ставу 2. ријеч: “једне”, замјењује се ријечју: “три”.
Члан 50.
У члану 232. у ставу 1. у тачки 6) брише се тачка, ставља се запета и додаје нова тачка 7) која гласи:
“7) из мржње”.
Члан 51.
У члану 233. у ставу 2. послије ријечи: “повреда”, додају се ријечи: “или ако је учињено из мржње”.

Члан 53.
Члан 238. брише се.
Члан 54.
У члану 249. послије става 2. додаје се став 3. који гласи:

Члан 55.
Члан 271. брише се.
Члан 56.
Послије главе двадесет четврте додају се нова глава
двадесет четврта а.: “КРИВИЧНА ДЈЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЈЕДНОСТИ РАЧУНАРСКИХ ПОДАТАКА” и чл. 292а,
292б, 292в, 292г, 292д, 292ђ. и 292е. који гласе:
“Оштећење рачунарских података и програма
Члан 292а.
(1) Ко неовлашћено избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим рачунарски податак или програм,
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(2) Ако је дјелом из става 1. овог члана проузрокована
штета у износу који прелази 10.000 КМ,
учинилац ће се казнити затвором од три мјесеца до три године.
(3) Ако је дјелом из става 1. овог члана проузрокована
штета у износу који прелази 30.000 КМ,
учинилац ће се казнити затвором од три мјесеца до пет година.
(4) Уређаји и средства којима је учињено кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана, ако су у својини учиниоца, одузеће се.
Рачунарска саботажа
Члан 292б.
Ко унесе, уништи, избрише, измијени, оштети, прикрије или на други начин учини неупотребљивим рачунарски
податак или програм или уништи или оштети рачунар или
други уређај за електронску обраду и пренос података са
намјером да онемогући или знатно омета поступак електронске обраде и преноса података који су од значаја за државне органе, јавне службе, установе, предузећа или друге
субјекте, казниће се затвором од шест мјесеци до пет година.
Израда и уношење рачунарских вируса
Члан 292в.
(1) Ко направи рачунарски вирус у намјери његовог
уношења у туђи рачунар или рачунарску мрежу или телекомуникациону мрежу,
казниће се новчаном казном или затвором до шест мјесеци.
(2) Ко унесе рачунарски вирус у туђи рачунар или рачунарску мрежу и тиме проузрокује штету,
казниће се новчаном казном или затвором до двије године.
(3) Уређај и средства којима је учињено кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана одузеће се.
Рачунарска превара
Члан 292г.
(1) Ко унесе нетачан податак, пропусти уношење тачног податка или на други начин прикрије или лажно при-
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каже податак и тиме утиче на резултат електронске обраде
и преноса података у намјери да себи или другом прибави
противправну имовинску корист и тиме другом проузрокује имовинску штету,
казниће се новчаном казном или затвором до три године.
(2) Ако је дјелом из става 1. овог члана прибављена
имовинска корист која прелази износ од 10.000 КМ,
учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.
(3) Ако је дјелом из става 1. овог члана прибављена
имовинска корист која прелази износ од 30.000 КМ, учинилац ће се казнити затвором од двије до десет година.
(4) Ко дјело из става 1. овог члана учини само у намјери да другог оштети,
казниће се новчаном казном или затвором до шест мјесеци.
Неовлашћени приступ заштићеном рачунару,
рачунарској мрежи, телекомуникационој мрежи и
електронској обради података
Члан 292д.
(1) Ко се, кршећи мјере заштите, неовлашћено укључи
у рачунар или рачунарску мрежу или неовлашћено приступи електронској обради података,
казниће се новчаном казном или затвором до шест мјесеци.
(2) Ко сними или употријеби податак добијен на начин
предвиђен у ставу 1. овог члана,
казниће се новчаном казном или затвором до двије године.
(3) Ако је усљед дјела из става 1. овог члана дошло до
застоја или озбиљног поремећаја функционисања електронске обраде и преноса података или мреже или су наступиле друге тешке посљедице,
учинилац ће се казнити затвором до три године.
Спречавање и ограничавање приступа јавној
рачунарској мрежи
Члан 292ђ.
(1) Ко неовлашћено спречава или омета приступ јавној
рачунарској мрежи,
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(2) Ако дјело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе,
казниће се затвором до три године.
Неовлашћено коришћење рачунара или
рачунарске мреже
Члан 292е.
(1) Ко неовлашћено користи рачунарске услуге или рачунарску мрежу у намјери да себи или другом прибави
противправну имовинску корист,
казниће се новчаном казном или затвором до три мјесеца.
(2) Гоњење за дјело из става 1. овог члана предузима се
по приједлогу.”.
Члан 57.
Послије члана 294. додаје се нови члан 294а. који гласи:
“Изазивање националне, расне и вјерске мржње и
нетрпељивости
294а.
(1) Ко изазива или распаљује националну, расну или
вјерску мржњу, раздор или нетрпељивост или шири идеје
о супериорности једне расе или народа над другим,
казниће се новчаном казном или затвором до двије године.
(2) Ако је дјело из става 1. овог члана учињено принудом, злостављањем, угрожавањем сигурности, излагањем
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порузи националних, етничких или вјерских симбола,
оштећењем туђих ствари, скрнављењем споменика, спомен-обиљежја или гробова,
учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет
година.
(3) Ако је усљед дјела из ст. 1. и 2. овог члана дошло
до нереда, насиља или других тешких посљедица за заједнички живот народа и осталих који живе у Републици Српској,
казниће се затвором од једне до осам година.
(4) Материјал и предмети који носе поруке из става 1.
овог члана, као и средства за њихову израду, размножавање или растурање одузеће се.”.
Члан 58.
Послије члана 361. додаје се нови члан 361а. који гласи:
“Припремање кривичног дјела
Члан 361а.
Ко набави или припреми средства или уклони препреке или предузме какву другу радњу која ствара услове за
непосредно чињење, али није дио чињења кривичног дјела
одређеног законом за која се може изрећи казна затвора пет
година или тежа казна, уколико за припремање појединог
кривичног дјела није одређена тежа казна,
казниће се новчаном казном или затвором до три године.”.
Члан 59.
У члану 362. у ставу 1. ријечи: “до двадесет” замјењују се ријечима: “од двадесет”, а ријеч: “доживотни”, замјењује се ријечју: “дуготрајни”.
Члан 60.
У члану 363. у ставу 3. ријеч: “доживотног”, замјењује
се ријечју: “дуготрајног”.
Члан 61.
У члану 369. у ставу 1. ријечи: “или њиховог замјеника”, бришу се.
Члан 62.
Члан 387. мијења се и гласи:
“Спречавање службеног лица у вршењу службене
радње
Члан 387.
(1) Ко силом или пријетњом да ће непосредно употријебити силу да спријечи службено лице у институцијама Републике Српске у вршењу службене радње коју је
предузело у оквиру својих овлашћења или га на исти начин
принуди на вршење службене радње,
казниће се затвором до три године.
(2) Ако је кривичним дјелом из става 1. овог члана службено лице злостављано или су му нанесене лакше тјелесне повреде или је кривично дјело почињено пријетњом
употребе оружја,
учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет
година.
(3) Ко кривично дјело из ст. 1. и 2. овог члана учини
према службеном лицу приликом вршења послова безбједности Републике Српске, лишења слободе учиниоца кривичног дјела или чувања лица које је лишено слободе,
казниће се затвором од једне до десет година.
(4) Ако је учинилац кривичног дјела из ст. 1, 2. и 3. овог
члана био изазван противзаконитим или грубим поступањем службеног лица, може се ослободити казне.”.
Члан 63.
Послије члана 387. додаје се нови члан 387а. који гласи:
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“Напад на службено лице у вршењу послова
безбједности, откривању или лишењу слободе
учинилаца кривичних дјела
Члан 387а.
(1) Ко нападне или озбиљно пријети да ће напасти службено лице у институцијама Републике Српске или лице
које му помаже у вршењу послова безбједности Републике
Српске, откривању или лишењу слободе учинилаца кривичних дјела или чувању лица које је лишено слободе,
казниће се затвором до три године.
(2) Ако је кривичним дјелом из става 1. овог члана службено лице или лице које му помаже лакше тјелесно повријеђено или је кривично дјело из става 1. овог члана учињено уз пријетњу употребе оружја,
учинилац ће се казнити затвором од шест мјесеци до пет
година.
(3) Ако је кривичним дјелом из става 1. овог члана службено лице или лице које му помаже тешко тјелесно повријеђено,
учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.
(4) Ако је учинилац кривичног дјела из ст. 1, 2. и 3. овог
члана био изазван незаконитим или грубим поступањем
службеног лица или лица које му помаже, може се ослободити казне.”.
Члан 64.
Члан 390. брише се.
Члан 65.
У члану 398. у ставу 1. ријечи: “три мјесеца до три године”, замјењују се ријечима: “двије године до пет година”.
У ставу 2. ријеч: “једне”, замјењује се ријечју: “три”.
Члан 66.
У члану 399. у ставу 1. ријечи: “шест мјесеци”, замјењују се ријечима: “двије године”.
У ставу 2. ријеч: “једне”, замјењује се ријечју: “три”.
У ставу 3. ријечи: “три мјесеца”, замјењују се ријечима: “двије године”.
У ставу 4. ријеч: “три”, замјењује се ријечју: “пет”.
У ставу 5. ријеч: “двије”, замјењује се ријечју: “пет”.
Послије става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе:
“(6) Ко неовлашћено на јавном мјесту носи ватрено
оружје чије је набављање грађанима дозвољено, а за које
нема оружни лист, односно дозволу за држање оружја,
казниће се новчаном казном или затвором до једне године.
(7) Ко неовлашћено на јавном мјесту носи ватрено, хемијско, биолошко или нуклеарно оружје, муницију или
експлозивне материје или какво друго борбено средство
чије набављање грађанима уопште није дозвољено,
казниће се затвором од једне до три године.”.
Досадашњи став 6. постаје став 8.
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Члан 69.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-967/10
7. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1163
На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 183. и 187. Пословника Народне скупштине Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник
Републике Српске”, број 79/07) и члана 30. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 30/07 и 29/10), Народна
скупштина Републике Српске, на Тридесет осмој сједници,
одржаној 13. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” АД БИЈЕЉИНА КОД
ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ

I
Овом одлуком даје се сагласност за издавање гаранција Републике Српске за кредитно задужење “Водовод и канализација” а.д. Бијељина код Европске банке за обнову и
развој (у даљем тексту: EBRD) по Пројекту Бијељина фаза
II - Постројење за пречишћавање отпадних вода и проширење водоводне и канализационе мреже, у износу од
5.000.000,00 евра.
II
Овлашћује се министар финансија да потпише:
- уговор о подршци зајма између Републике Српске,
општине Бијељина и EBRD,
- уговор о гаранцији између БиХ и Републике Српске и
- уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Републике Српске и општине Бијељина.
III
Република Српска, као давалац гаранције, безусловно
гарантује правовремено плаћање свих доспјелих износа
који су плативи према уговору о зајму закљученом између
EBRD и “Водовода и канализације” а.д. Бијељина, којим су
предузећу одобрена кредитна средства под сљедећим условима:
- рок отплате: 15 година,
- грејс-период: три године, урачунат у рок отплате,
- каматна стопа: EURIBOR+1%, отплата полугодишња,
- отплата главнице је полугодишња и почиње 31. јануара 2014. године, а завршава се 31. јула 2025. године,
- провизија на неискоришћена средства: 0,5% и
- једнократна провизија: 1%.

Члан 67.
У члану 402. послије става 4. додаје се став 5. који гласи:

IV
Дужник и корисник кредита је “Водовод и канализација” а.д. Бијељина.

“(5) Ако су дјела из ст. 1, 2. и 3. овог члана учињена из
мржње,
учинилац ће се казнити затвором од једне до десет година.”.
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.

V
У случају доспјелог и неплаћеног износа од стране
“Водовод и канализација” а.д. Бијељина према EBRD, Република Српска ће извршити плаћање свих доспјелих и неплаћених износа из буџета Републике Српске.

Члан 68.
Овлашћује се Законодавни одбор Народне скупштине
Републике Српске да утврди пречишћени текст овог закона.

VI
(1) Пројекат ће реализовати “Водовод и канализација”
а.д. Бијељина и општина Бијељина, који ће заједно формирати Јединицу за имплементацију Пројекта (PIU).
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(2) Супервизију Пројекта Бијељина фаза II вршиће
Управљачки одбор састављен од представника: Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
Министарства финансија, општине Бијељина и “Водовод и
канализација” а.д. Бијељина.
VII
Пројекат Бијељина фаза II завршава се 30. јуна 2013.
године.
VIII
За реализацију ове одлуке задужују се: Министарство
финансија, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, општина Бијељина и “Водовод и канализација” а.д. Бијељина.
IX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1010/10
13. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1164
На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 183. и 187. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 79/07) и чл. 7. и 15. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 30/07 и 29/10), а у вези са Оквирним
споразумом између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке (“Службени гласник БиХ - Међународни
уговори”, број 6/08), Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет осмој сједници, одржаној 13. јула 2010.
године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРЕМА ЕВРОПСКОЈ ИНВЕСТИЦИОНОЈ БАНЦИ
(EUROPEAN INVESTMENT BANK) ПО ПРОЈЕКТУ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ”

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Европској инвестиционој банци (European Investment Bank - EIB)
по Пројекту “Водовод и канализација Републике Српске”
(у даљем тексту: Пројекат) у износу до 50.000.000,00 евра.
II
Циљ Пројекта је изградња и санација инфраструктуре
за водоснабдијевање и канализацију на територији Републике Српске у сврху заштите здравља становништва и
животне средине и изградња капацитета републичких и
општинских органа за припрему и управљање инвестиционим програмима.
III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су
за санацију, реконструкцију и изградњу: водне инфраструктуре, система водоснабдијевања, проширења капацитета система за третман воде за пиће, система за сакупљање отпадних вода, система за третман отпадних вода и система за мјерење производње и потрошње воде.
IV
Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим
условима:
- рок отплате: 25 година,
- период одгоде плаћања: шест година, уз могућност
продужења до десет година, што ће се дефинисати приликом повлачења сваке транше,
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- камата: фиксна или промјенљива са фиксним интервалом (EURIBOR + фиксни интервал), израчуната по процедури EIB-а,
- кредит се повлачи у траншама, и то највише у 15
транши у минималном износу 3.000.000,00 евра,
- приликом повлачења сваке транше дефинисаће се камата и датуми плаћања (тромјесечно, полугодишње или годишње),
- отплата транше ће се вршити у складу са табелом
амортизације коју ће EIB доставити након исплате сваке
транше, а истом ће се дефинисати: датум исплате, износ,
рокови отплате и каматна стопа за конкретну траншу,
- плаћање главнице и камате: тромјесечно, полугодишње или годишње,
- из кредитних средстава не могу се плаћати: царине,
порези и друге накнаде за радове, услуге и роба финансирана по Пројекту,
- затезна камата: EURIBOR+2% годишње, односно
фиксна камата +0,25% годишње, а према правилима ЕIB-а.
V
Република Српска ће кредитна средства из тачке I ове
одлуке пренијети општинама, учесницама у Пројекту на
кредитном основу.
Министарство финансија ће закључити са општинама
учесницама у Пројекту уговор о преносу кредитних средстава по Пројекту, којим ће се дефинисати намјена, услови,
обезбјеђење и начин враћања одобрених кредитних средстава.
VI
Крајњи корисници и дужници по кредиту су општине
учеснице у Пројекту.
VII
За кофинансирање Пројекта општине уче снице ће
обезбиједити сопствена средства.
Као средства кофинансирања признаће се сва финансијска средства из домаћих и ино-извора која су у периоду
од 2007. до 2010. године искоришћена за финансирање
пројеката из области водоснабдијевања и/или канализације на подручју општина учесница у Пројекту.
VIII
Пројекат ће у општинама учесницама реализовати Јединица за имплементацију пројекта (PIU) организована у
оквиру релевантне општине.
Координацију рада свих јединица за имплементацију
Пројекта вршиће Јединица за управљање Пројектом
(PMU) организована у Влади Републике Српске.
IX
Супервизију Пројекта вршиће Управни одбор Пројекта
састављен од представника: Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Министарства управе и локалне самоуправе, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију и Министарства финансија.
X
Предвиђени рок за коришћење кредитних средстава је
30. јун 2015. године.
XI
Овлашћује се министар финансија за потписивање:
- Уговора о финансирању између Европске инвестиционе банке (EIB), Босне и Херцеговине и Републике Српске
по Пројекту,
- Супсидијарног уговора по Пројекту између БиХ и Републике Српске и
- Уговора о преносу кредитних и донаторских средстава по Пројекту између Владе Републике Српске - Министарства финансија и општина учесница у Пројекту.
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XII
За реализацију ове одлуке задужују се Јединица за
управљање Пројектом (PMU), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство финансија и
општине учеснице у Пројекту.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1011/10
13. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1165
На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 183. и 187. Пословника Народне скупштине Републике Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник
Републике Српске”, број 79/07) и чл. 7. и 15. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 30/07 и 29/10), Народна
скупштина Републике Српске, на Тридесет осмој сједници,
одржаној 13. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА
ПРЕМА ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ КОРЕЈЕ ИЗ ФОНДА ЗА
ЕКОНОМСКУ РАЗВОЈНУ САРАДЊУ (EDCF) ПУТЕМ
ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКЕ КОРЕЈЕ ПО ПРОЈЕКТУ
МОДЕРНИЗАЦИЈА БОЛНИЦА У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ, ФАЗА II-EDCF L/A No. BIH-2

I
У Одлуци о прихватању задужења према Влади Републике Кореје из Фонда за економску развојну сарадњу
(EDCF) путем Експорт-импорт банке Кореје по Пројекту
модернизација болница у Босни и Херцеговини, фаза IIEDCF L/A No. BIH-2 (“Службени гласник Републике Српске”, број 127/08) у тачки I ријечи: “од USD 25.000.000,00,
што је 50%” замјењују се ријечима: “од USD 27.299.297,00,
што је 54,599%”.
II
У тачки IV у алинеји првој ријечи: “износ од USD
24.399.000,00” замјењују се ријечима: “износ од USD
26.696.000,00”.
У истој тачки у алинеји трећој ријечи: “износ од USD
25.000,00” замјењују се ријечима: “износ од USD
27.297,00”.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1009/10
13. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1166
На основу члана 15. тачка г) и члана 43. ст. 1. и 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и члана 33. став 1. тачка а) Општег колективног уговора (“Службени гласник Републике
Српске”, број 40/10), а у вези са чланом 129. став 1. тачка
ђ) Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), Влада Републике Српске, на сједници од 15. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е
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У Р Е Д БУ
О НАКНАДАМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ
И ИНОСТРАНСТВУ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
(1) Овом уредбом уређују се врсте и висине накнада
за службена путовања у земљи и ино странству за запо слене у јавном сектору Републике Српске (у даљем тексту: запо слени), као и услови и по ступак остваривања тих
накнада.
(2) Под јавним сектором, у смислу ове уредбе подразумијевају се институције основане законом или другим
актом, министарства, агенције, јавни фондови, предузећа, установе и друге организације у којима Република
Српска има учешће у власништву (у даљем тексту: по слодавац).
Члан 2.
(1) Службено путовање у земљи је, у смислу ове уредбе, путовање из једног мјеста у друго на територији Републике Српске, односно на територији Босне и Херцеговине.
(2) Службено путовање у иностранство је службено путовање из Републике Српске, односно Босне и Херцеговине у страну државу и обрнуто, из једне стране државе у
другу и из једног мјеста у друго на територији стране државе.
Члан 3.
Накнаде за службена путовања су, у смислу ове уредбе,
накнаде трошкова смјештаја, исхране и превоза за радника
ради обављања одређених службених послова и накнаде
осталих трошкова који се остваре у вези са службеним путовањем, а који су утврђени овом уредбом.
Члан 4.
(1) Трошкови смјештаја и ноћења на службеном путовању обрачунавају се у висини плаћеног хотелског рачуна,
а највише до висине цијене ноћења у хотелу друге категорије (са четири звјездице) у мјесту службеног боравка.
(2) Трошкови смјештаја из става 1. овог члана не обрачунавају се за смјештај ради дневног одмора.
(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, трошак за
дневни одмор обрачунава се за чланове посаде авиона на
начин из става 1. овог члана ако је вријеме задржавања на
аеродрому дуже од четири часа између два лета у току 24
часа.
Члан 5.
(1) Дневница је, у смислу ове уредбе, накнада трошкова за исхрану у току службеног путовања.
(2) Дневница за службено путовање у земљи утврђује
се у висини од 20 КМ.
Члан 6.
Дневница за службено путовање у иностранству утврђује се у износу за сваку земљу појединачно и дата је у табеларном приказу који се налази у Прилогу ове уредбе и
чини њен саставни дио.
Члан 7.
(1) Дневница се обрачунава за свака 24 часа проведена
на службеном путу.
(2) Једна дневница се обрачунава за путовање које траје дуже од 12 часова.
(3) За путовање које траје од осам до 12 часова обрачунава се пола дневнице.
(4) За путовање које траје до осам часова дневница се
не обрачунава.
Члан 8.
(1) Дневница за службено путовање у иностранство
обрачунава се од часа преласка границе Босне и Херцего-
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вине, а дневнице одређене за страну државу из које се долази обрачунавају се до часа преласка границе у Босну и
Херцеговину.
(2) Ако се за службено путовање као превозно средство
користи авион, дневница из става 1. овог члана обрачунава
се од часа поласка авиона с посљедњег аеродрома до часа
повратка на први аеродром у Републици Српској, односно
Босни и Херцеговини.
(3) Ако се службено путује у више земаља, дневница из
става 1. овог члана обрачунава се за сваку страну државу
посебно у случају да боравак у тој страној држави траје дуже од 12 часова.
Члан 9.
Дневница за службено путовање умањује се за 50% ако
је на службеном путовању обезбијеђена исхрана.
Члан 10.
Накнаде трошкова превоза на службеном путовању у
земљи и иностранству обрачунавају се у висини стварних
трошкова на предвиђено превозно средство на предвиђеној
релацији путовања.
Члан 11.
(1) У случају када су у цијену авио-карте, због прекида
путовања, урачунати трошкови за исхрану и смјештај,
дневница се умањује за 80%.
(2) У случају када су у цијену авио-карте, због прекида
путовања, урачунати само трошкови за смјештај, дневница
се умањује за 30%.
(3) Трошкови коришћења кола за спавање на службеном путовању у иностранству надокнађују се у случају:
а) да путовање непрекидно траје 24 часа,
б) да се путује ноћу од 22 часа до шест часова ујутро и
в) да се путује најмање шест часова ноћу у времену након 20 часова.
Члан 12.
(1) Запослени, по одобрењу послодавца, може користити путнички аутомобил у личној својини за службено путовање само у случају да послодавац нема на располагању
службено возило, а употреба неког другог превозног средства не одговара потребама службеног путовања.
(2) Накнаде трошкова превоза из става 1. овог члана
обрачунава се у висини од 20% цијене литра горива по пређеном километру.
Члан 13.
Запослени који се сматрају шефом делегације на службеном путовању имају право на надокнаду трошкова репрезентације на том путовању ако им те трошкове одобри
овлашћено лице послодавца.
Члан 14.
(1) Службено путовање у земљи врши се на основу налога за службено путовање, који издаје овлашћено лице
послодавца који упућује запосленог на службени пут.
(2) Службено путовање у иностранство врши се на
основу одлуке, односно рјешења послодавца и налога за
службено путовање из става 1. овог члана.
(3) Налог за службено путовање садржи сљедеће податке:
а) име и презиме радника који се упућује на службени
пут,
б) послове које обавља,
в) циљ путовања,
г) назив државе и мјеста у које путује,
д) дан поласка и повратка,
ђ) врсту превоза и
е) начин обрачуна трошкова.
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Члан 15.
Аконтација на име трошкова службеног путовања може се исплатити у висини процијењених трошкова, а на
основу налога за службено путовање.
Члан 16.
(1) Накнаде трошкова за службено путовање исплаћују
се на основу обрачуна путних трошкова и писаног извјештаја, који радник подноси у року од седам дана од дана
завршетка службеног путовања, уз претходну овјеру овлашћеног лица послодавца.
(2) Уз обрачун путних трошкова и писани извјештај,
запослени који је био упућен на службено путовање врши
поврат исплаћене аконтације и подноси доказе о оствареним трошковима, као што су: рачуни за хотелски смјештај,
рачуни за коришћење превоза, рачун за употребу спаваћих
кола или бродске кабине, курсу националне валуте или доказ о замјени валуте, као и други докази о трошковима који се правдају у складу са овом уредбом.
(3) Ако се уз обрачун путних трошкова не приложи писани доказ о курсу националне валуте из става 2. овог члана, примјењиваће се курс који је утврдила Централна банка Босне и Херцеговине за период у којем је службено путовање трајало.
Члан 17.
(1) Налог за наредно службено путовање не може се
издати запосленом који није оправдао трошкове претходног службеног путовања у року из члана 16. став 1. ове
уредбе.
(2) Ако радник не изврши поврат исплаћене аконтације у складу са чланом 16. став 2. ове уредбе, послодавац
против запосленог може покренути дисциплински поступак, у складу са прописима којима се уређује ова област.
Члан 18.
(1) Послодавци у Републици Српској, осим послодаваца из члана 1. став 2. ове уредбе могу својим интерним актом прописати и већи износ дневница за службена путовања у земљи и иностранству од износа утврђених овом
уредбом.
(2) Износи дневница из става 1. овог члана се не опорезују до износа дневница утврђених овом уредбом.
Члан 19.
Ступањем на снагу уредбе престаје да важи Уредба о
издацима за службена путовања у иностранство који се органима управе признају у материјалне трошкове (“Службени гласник Републике Српске”, број 124/06).
Члан 20.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1504/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Милорад Додик, с.р.
Прилог

Табеларни преглед земаља са одговарајућим износом
дневнице за службена путовања у иностранство
Валута

Износ
дневнице

1
евро

2
20

евро

25

евро

30

Земља

3
Република Албанија, Република Црна
Гора, Република Србија, Бивша
Југословенска Република Македонија и
Република Хрватска
Република Бугарска, Република Естонија,
Република Латвија, Република Литванија,
Република Пољска, Румунија
Чешка Република, Република Мађарска,
Република Словачка, Република
Словенија, Република Турска
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1
евро

2
40

евро

45

USD

30

USD

USD

35

40

USD

50

USD

70

USD

30

3
Грчка, Република Кипар, Република
Малта, Република Португалија,
Краљевина Шпанија
Република Аустрија, Краљевина Белгија,
Краљевина Данска, Република Финска,
Република Француска, Република
Италија, Ирска, Велико Војводство
Луксембург, Кнежевина Монако,
Краљевина Холандија, Република
Њемачка, Краљевина Велика Британија,
Република Исланд, Краљевина Норвешка,
Швајцарска Конфедерација, Краљевина
Шведска
Исламска Република Афганистан,
Република Ангола, Савезна Демократска
Република Етиопија, Јамајка, Република
Јемен, Хашемитска Краљевина Јордан,
Република Кенија, Република Конго,
Република Куба, Република Либан,
Сједињене Мексичке Државе, Република
Мозамбик, Република Перу, Република
Сенегал, Република Судан, Република
Тунис
Алжирска Народна Демократска
Република, Република Боливија,
Федеративна Република Бразил,
Република Чиле, Арапска Република
Египат, Република Филипини, Република
Индија, Република Индонезија, Кореја,
Република Либерија, Социјалистичка
Народна Либијска Арапска Џамахирија,
Малезија, Република Молдавија,
Исламска Република Пакистан
Аргентинска Република, Република
Арменија, Република Азербејџан,
Република Бјелорусија, Република
Грузија, Јужноафричка Република,
Република Казахстан, Народна Република
Кина, Република Киргистан, Република
Панама, Руска Федерација, Саудијска
Арабија, Арапска Република Сирија,
Република Таџикистан, Туркменистан,
Украјина, Република Узбекистан,
Уједињени Арапски Емирати
Исламска Република Иран, Република
Ирак, Кнежевина Андора, Држава
Израел, Демократска Народна Република
Кореја, Држава Кувајт, Нови Зеланд
Аустралија, Јапан, Канада, Република
Сингапур, Хонг Конг, Сједињене
Америчке Државе
За службена путовања у иностранство за
све друге државе које нису наведене у
овој табели.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 20. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске Бања
Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04,
19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXXVIII сједници, одржаној 15. јула 2010. године, д о н и о ј е
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П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И ОБИМУ
ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И
ПАРТИЦИПАЦИЈИ

Члан 1.
У Правилнику о садржају и обиму права на здравствену заштиту и партиципацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 54/07, 59/07, 63/08, 42/09, 101/09 и 38/10), у
члану 13. додаје се нови став 3., који гласи:
“У случају лијечења лица са хроничним обољењем,
доктор може прописати тромјесечну терапију на три рецепта, према процјени која одговара здравственом стању и
природи обољења и која неће угрозити здравље пацијента,
уз услов да је здравствено стање лица са истом терапијском дозом прописаног лијека било стабилно најмање три
претходна мјесеца. Прописивање тромјесечне терапије није дозвољено за лијек који садржи опојну дрогу и психотропну супстанцу, а рецепт важи седам дана од датума наведеног на сваком рецепту за тромјесечну терапију. Код
прописивања тромјесечне терапије доктор је дужан да упозори пацијента о значају рецепта као јавне исправе и начину преузимања лијека у апотеци.”.
Ст. од 3 - 7. постају ст. од 4 - 8.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а
примјењиваће се од 8. јула 2010. године.
Број: 02/015-3737-4/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Миомир Шаула, с.р.

На основу члана 20. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на XXXVIII сједници, одржаној 15. јула 2010. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПРАВУ НА ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА

Члан 1.
У Правилнику о праву на ортопедска и друга помагала
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 42/09, 51/09,
64/09, 101/09, 2/10 и 10/10) у Прилогу број 1. - Листа ортопедских и других помагала, у групи 1.4. Ортопедска обућа,
иза редног броја 14., додаје се текст: “Осигурано лице - корисник ортопедских ципела нема право на ортопедске улошке.”.
Члан 2.
У истом Прилогу, групи 2. Инвалидска колица, санитарне справе и помоћна средства, у подгрупи 2.4. Санитарне справе, код помагала под редним бројем 3. мијења се назив и исти гласи: “Каиш за стому”.
У истом Прилогу, групи и подгрупи под редним бројем
3.а, додаје се помагало:
Бр. Назив
помагала

Шифра Критеријуми за Рок
Поступак одобравања
прописивање и транабавке/поправке
одобравање
јања
помагала, начин
(медицинска
израде помагала
индикација)
3.а Појас 6020273 C 18, C 19 и C20 1 комад Медицинску индиза
Код корисника
годикацију утврђује
стому
стоме који имају шње
доктор специјалиста
појаву киле око
хирург оператер из
стома отвора и
уговорне здравствепроблема ретенције
не установе, налог
диска на стома
издаје изабрани
отвор, потврђена
доктор породичне
налазом и
медицине, овјерава
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мишљењем доктора
специјалисте
хирурга - оператера

Фонд, готов
производ

У истом прилогу, групи и подгрупи текст: “Код помагала под редним бр. 7-10 осигураном лицу се може одобрити
само једна врста од прописаних помагала” мијења се и гласи: “У одређеним медицински индикованим случајевима
који су потврђени налазом и мишљењем најмање два доктора специјалиста одређених грана специјалности (уролога, неуролога или физијатра), код помагала под редним
бројем 7-10, осигураном лицу може се одобрити сет помагала за инконтиненцију, како слиједи:
Број и назив
7. врећа за уринарну
мокраћу (уринарна
кеса)
8. уринарни кондом

Шифра
6020055

6020056

9. уринарни катетер за 6020247
једнократну употребу
10. пелене

6020213

Количина и рок трајања
1 комад дневно
(налог се издаје за
мјесечне потребе)
1 комад дневно
(налог се издаје за
мјесечне потребе)
1 комад дневно
(налог се издаје за
мјесечне потребе)
1 комад дневно
(налог се издаје за
мјесечне потребе)”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-3737-5/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Миомир Шаула, с.р.

На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања
Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04,
19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXXVIII сједници, одржаној 15. јула 2010. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ОРТОПЕДСКИХ И ДРУГИХ ПОМАГАЛА

Члан 1.
У Одлуци о усвајању Цјеновника ортопедских и других помагала (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/09 и 2/10) у Прилогу број 1. - Цјеновник ортопедских
и других помагала, у групи - Ортопедска помагала - трговачка роба, помагала: “ТПС 1 Појас за стому” мијења се
назив и гласи: “ТКС 1 Каиш за стому”.
У истом Прилогу и групи додаје се помагало:
Ознака
Назив
Цијена
помагала
помагала
у КМ
6020273 ТПС 1 Појас за стому
140,40
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-3737-8/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Миомир Шаула, с.р.

На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда здравственог
осигурања Републике Српске, на XXXVIII сједници, одржаној 15. јула 2010. године, д о н и о ј е
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ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, број 63/10) у Прилогу - Цјеновник здравствених услуга (у даљем тексту:
Цјеновник), у дјелатности 0001 - Породична медицина
бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
0001495 Ултразвучни преглед
40,00
0001573 Папаниколау-припрема препарата
и цитолошка анализа
5,10
0001579 Цитолошки преглед
28,00
0001589 Ултразвучни преглед са вагиналном
сондом
50,00
0001594 Папаниколау брис
6,20
0001600 Мамографија у превентивне сврхе
пружена у приватној амбуланти
35,00
0001601 Мамографија у превентивне сврхе
пружена у дому здравља
39,20
У истој дјелатности, код здравствене услуге 0001539, у
називу услуге, након ријечи: “вене” додају се ријечи: “у
стану болесника”.
У истој дјелатности додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
0001496 Ултразвук у породичној медицини
26,00
II
У дјелатности 1060 - Медицина рада брише се сљедећа
здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
1060192 Доплер крвних судова
10,30
III
У дјелатности 1500 - ЦБР - Центар базичне рехабилитације брише се сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
1500046 Ултразвучна терапија
(сви облици апликација)
4,10
IV
У дјелатности 2010 - Консултативно-специјалистичка
дјелатност - интерно бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2010823 Ултразучни преглед крвних
судова врата
40,00
2010824 Ултразвучни преглед крвних
судова главе
50,00
2010876 УЗ малих органа
50,00
2010901 Стрес ехо тест
41,00
2010907 Дијагностичка пункција слијепа и
по контролом УЗ
12,30
2010911 Доплер горњих и доњих екстремитета 122,80
У истој дјелатности додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2010825 Ултразвук кардиолошки
50,00
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V
У дјелатности 2080 - КСЗ - Педијатрија бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2080009 УЗ преглед срца
38,40
2080047 УЗ дијагностика абдоминалних
органа дјетета
29,20
2080064 УЗ кукова
12,80
У истој дјелатности додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2080068 Ултразвук у педијатрији
26,00
2080069 Ултразвук кукова дјеце
15,00
VI
У дјелатности 2090 - КСЗ - Гинекологија и акушерство
бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2090008 Ултразвучни преглед у гинекологији
29,40
2090009 Ултразвучни преглед у опстетрицији
39,20
2090342 УЗ-фоликулометрија
30,70
2090378 Ултразвучни налаз - функционална
мјерења у опстетрицији
32,50
У истој дјелатности додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2090011 Ултразвук у гинекологији
26,00
2090012 Ултразвук у акушерству
26,00
2090389 Узимање бриса за Папаниколау
тест и припрема препарата
6,20
2090390 Очитавање и анализа Папаниколау
теста
28,00
VII
У дјелатности 2120 - КСЗ - Неурологија бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2120149 Доплер сонографија
екстракранијалних дијелова
церебралних артерија
59,00
2120150 Транскранијални доплер
108,00
У истој дјелатности додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2120167 Ултразвук транскранијални
васкуларни - доплер
60,00
VIII
У дјелатности 2150 - КСЗ - Офталмологија брише се
сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2150212 УЗВ преглед ока и орбите
24,60
У истој дјелатности додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2150213 Ултразвук офталмолошки
50,00
IX
У дјелатности 2160 - КСЗ - Ортопедија брише се сљедећа здравствена услуга:
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Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2160506 УЗВ кукова код дјеце
24,70
У истој дјелатности, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2160507 Ултразвук мускулоскелетни
50,00
X
У дјелатности 2170 - КСЗ - Урологија бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2170223 Трансректално ехосонографски
вођена биопсија простате (трус
биопсија простате)
110,40
2170225 Трансректална ехосонографија
простате (ТРУС)
74,20
XI
У дјелатности 2190 - Физикална медицина и рехабилитација бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2190275 Ангиосонграфија
24,60
2190450 Ултразвучна терапија (сви
облици апликација)
4,10
XII
У дјелатности 2300 - Радиологија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2300508 Мамографија
41,00
2300509 Мамографија у превентивне сврхе
39,20
2300516 Контрастна мамографија
(галактографија)
87,80
2300702 Дијагностичка пункција слијепа и
под контролом УЗ
12,30
2300707 Ултразвучни преглед органа, ткива или
органског система
60,00
У истој дјелатности додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2300001 Дијагностичка мамографија
41,00
2300110 Транскутани ултразвук
50,00
2300111 Ендокавитални ултразвук
50,00
2300112 Ултразвук са контрастом
60,00
2300113 Ултразвук у гинекологији и акушерству 50,00
XIII
У дјелатности 3030 - Кардиологија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3030050 Доплер крвних судова врата,
екстремитета
57,30
3030145 Интраваскуларни ултразвук (ИВУС) 1.505,40
XIV
У дјелатности 3040 - Гастроентерологија и болести метаболизма бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3040200 Ехосонографски преглед абдомена
(јетра, жучни водови, панкреас,
бубрези, и сл.)
26,60
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3040202
3040215
3040216
3040220
3040221
3040237
3040239
3040241
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Ехосонографски преглед мокраћне
бешике, простате, урогениталног
система
Ендоскопска ултрасонографија
Ендоректална ултрасонографија
Ендоскопска ултрасонографија са
биопсијом
Ендоректална ултрасонографија са
биопсијом
Пласирање екстерних протеза под
контролом ултразвука
Екстерне дренаже билијарних и
течних колекција трбуха вођених
ултразвуком
Екстракорпорална “shock wave”
литотрипсија (ЕSWL) камена у
жучним и панкреасним путевима
под контролом ултразвука
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3340309
24,60
178,20
102,80
178,20
102,80
145,20
145,20

184,70

XV
У дјелатности 3080 - Педијатрија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3080011 Ултразвучна микциона
цистографија са Левовистом
136,20
3080959 Ултразвук мозга код дјеце
35,00
3080964 УЗВ кукова - УЗВ са сликом
24,70
3080980 Доплер крвних судова
21,60
3080981 Доплер крвних судова врата
21,60
3080982 Колор доплер реналних артерија у
испитивању етиологије хипертензије,
праћење
21,60
3080983 Сонографија меких ткива - мишића,
кожне творбе, скротум, лимфоиди
препонски канали
25,70
XVI
У дјелатности 3090 - Пнеумофтизиологија, брише се
сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3090295 Ендобронхијални ултразвук
64,30
XVII
У дјелатности 3140 - Онкологија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3140499 Иглена пункција дојке под
контролом УЗ
60,00
3140500 Core byopsi дојке под контролом УЗ
150,00
XVIII
У дјелатности 3317 - Офталмологија - дијагностика,
брише се сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3317001 Ултразвук једног ока
24,60
XIX
У дјелатности 3340 - Радиологија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3340027 Доплер сонографија органа
или регије
68,20
3340295 Перкутана аспирациона биопсија
(ПА), дренажа под контролом ртг, УЗ,
или ЦТ
200,40

Дренажа билијарног система под
контролом ртг, УЗ, или ЦТ
200,40
3340325 Надомјештање испалог Т дрена под
контролом ртг, УЗ, или ЦТ
200,40
3340376 Пункција и евакуација бубрежних
циста под контролом ртг, УЗ или ЦТ
79,50
3340384 Перкутана нефростомија под контролом
ртг, УЗ или ЦТ
156,00
У истој дјелатности, додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3340713 Ултразвук интраваскуларни
1.350,00
3340714 Ултразвук ендоскопски
145,00
3340715 Ултразвук интервентни
140,00
XX
У дјелатности 3700 - Дерматовенерологија, брише се
сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
3700227 Зрачење УВ зрацима по једном
зрачном пољу
6,10
XXI
У дјелатности 1200 - Радиологија, додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
1200001 Скрининг мамографија стационарно (дом здравља)
35,00
1200002 Скрининг мамографија - на терену
41,00
XXII
У дјелатности 2030 - КСЗ - Општа и абдоминална хирургија, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Цијена у КМ
услуге
2030221 Интраоперативни ултразвук
60,00
XXIII
У Цјеновник се додају сљедеће дјелатности: 8000 - Интерна медицина, 8010 - Општа хирургија, 8020 - Пнеумофтизиологија, 8030 - Неурологија, 8040 - ОРЛ, 8050 - Ортопедија, 8060 - Урологија, 8070 - Дерматовенерологија, 8080
- Кардиологија, 8090 - Педијатрија, 8100 - Гинекологија и
8110 - Офталмологија.
XXIV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Тачке I - XXII ове одлуке примјењиваће се од 1. августа 2010. године, а тачка XXIII се примјењује од 1. јула
2010. године.
Ова одлука ће се објавити у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-3737-9/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Миомир Шаула, с.р.

На основу чл. 20. и 49. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 22.
Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту и партиципацији (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 54/07, 59/07, 63/08, 42/09, 101/09 и 38/10) и
члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управни одбор Фонда
здравственог осигурања Републике Српске, на XXXVIII
сједници, одржаној 15. јула 2010. године, д о н и о ј е
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ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПАРТИЦИПАЦИЈИ

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Републике Српске”, број 63/10), у Прилогу - Преглед учешћа
осигураних лица у трошковима коришћења здравствене заштите и осталих права из здравственог осигурања (партиципација), у дјелатности 0001 - Породична медицина
бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
0001495 Ултразвучни преглед
4,50
0001579 Цитолошки преглед
3,00
0001589 Ултразвучни преглед са вагиналном
сондом
5,60
У истој дјелатности, код здравствене услуге 0001539, у
називу услуге, након ријечи: “вене”, додају се ријечи: “у
стану болесника”.
У истој дјелатности, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
0001496 Ултразвук у породичној медицини
10,00
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V
У дјелатности 2120 - КСЗ - Неурологија бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2120149 Доплер сонографија
екстракранијалних дијелова
церебралних артерија
11,80
2120150 Транскранијални Доплер
21,60
У истој дјелатности, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2120167 Ултразвук транскранијални
васкуларни - доплер
20,00
VI
У дјелатности 2150 - КСЗ - Офталмологија, брише се
сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2150212 УЗВ преглед ока и орбите
10,00
У истој дјелатности, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2150213 Ултразвук офталмолошки
15,00

II
У дјелатности 1060 - Медицина рада, брише се сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
1060192 Доплер крвних судова
2,00

VII
У дјелатности 2160 - КСЗ - Ортопедија, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2160507 Ултразвук мускулоскелетни
15,00

III
У дјелатности 2010 - Консултативно-специјалистичка
дјелатност - интерно бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2010823 Ултразучни преглед крвних
судова врата
9,00
2010824 Ултразвучни преглед крвних
судова главе
12,50
2010876 УЗ малих органа
13,00
2010907 Дијагностичка пункција слијепа и
под контролом УЗ
2,50
2010911 Доплер горњих и доњих екстремитета 24,60
У истој дјелатности, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2010825 Ултразвук кардиолошки
15,00

VIII
У дјелатности 2170 - КСЗ - Урологија бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2170223 Трансректално ехосонографски
вођена биопсија простате
(трус биопсија простате)
11,40
2170225 Трансректална ехосенографија
простате (ТРУС)
7,40

IV
У дјелатности 2090 - КСЗ - Гинекологија и акушерство
бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2090008 Ултразвучни преглед у
гинекологији
5,90
2090342 УЗ-фоликулометрија
12,50
У истој дјелатности, додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2090011 Ултразвук у гинекологији
10,00
2090390 Очитавање и анализа Папаниколау
теста
10,00

IX
У дјелатности 2190 - Физикална медицина и рехабилитација, бришe се сљедећa здравственa услугa:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2190275 Ангиосонграфија
10,00
X
У дјелатности 2300 - Радиологија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2300508 Мамографија
8,00
2300516 Контрастна мамографија
(галактографија)
18,00
2300702 Дијагностичка пункција слијепа
и под контролом УЗ
2,50
2300707 Ултразвучни преглед органа, ткива
или органског система
15,00
У истој дјелатности, додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2300001 Дијагностичка мамографија
10,00
2300110 Транскутани ултразвук
15,00
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Ендокавитални ултразвук
Ултразвук са контрастом
Ултразвук у гинекологији и
акушерству

15,00
20,00
15,00

XI
У дјелатности 3030 - Кардиологија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
3030050 Доплер крвних судова, врата,
екстремитета
23,00
3030145 Интраваскуларни ултразвук
(ИВУС)
376,40
XII
У дјелатности 3040 - Гастроентерологија и болести метаболизма бришу се сљедеће здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
3040200 Ехосонографски преглед
абдомена (јетра, жучни водови,
панкреас, бубрези, и сл.
11,00
3040202 Ехосонографски преглед мокраћне
бешике, простате, урогениталног
система
10,00
3040215 Ендоскопска ултрасонографија
44,60
3040216 Ендоректална ултрасонографија
25,70
3040220 Ендоскопска ултрасонографија са
биопсијом
44,60
3040221 Ендоректална ултрасонографија са
биопсијом
25,70
3040237 Пласирање екстерних протеза под
контролом ултразвука
36,30
3040239 Екстерне дренаже билијарних и
течних колекција трбуха вођених
ултразвуком
36,30
3040241 Екстракорпорална “shock wave”
литотрипсија (ЕSWL) камена у
жучним и панкреасним путевима
под контролом ултразвука
46,20
XIII
У дјелатности 3090 - Пнеумофтизиологија, брише се
сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
3090295 Ендобронхијални ултразвук
16,10
XIV
У дјелатности 3317 - Офталмологија - дијагностика,
брише се сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
3317001 Ултразвук једног ока
4,90
XV
У дјелатности 3340 - Радиологија бришу се сљедеће
здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
3340027 Доплер сонографија органа
или регије
20,50
3340295 Перкутана аспирациона биопсија
(ПА), дренажа под контролом Ртг,
УЗ, или ЦТ
40,00
3340309 Дренажа билијарног система под
контролом Ртг, УЗ, или ЦТ
40,00
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3340325

Надомјештање испалог Т дрена под
контролом Ртг, УЗ, или ЦТ
40,00
3340376 Пункција и евакуација бубрежних
циста под контролом Ртг, УЗ или ЦТ
16,00
3340384 Перкутана нефростомија под
контролом Ртг, УЗ или ЦТ
31,00
У истој дјелатности, додају се здравствене услуге:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
3340713 Ултразвук интраваскуларни
350,00
3340714 Ултразвук ендоскопски
45,00
3340715 Ултразвук интервентни
40,00
XVI
У дјелатности 3700 - Дерматовенерологија, брише се
сљедећа здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
3700227 Зрачење УВ зрацима по једном
зрачном пољу
2,00
XVII
У дјелатности 2030 - КСЗ - Општа и абдоминална хирургија, додаје се здравствена услуга:
Шифра
Назив услуге
Партиципација
услуге
у КМ
2030221 Интраоперативни ултразвук
20,00
XVIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењиваће се од 1. августа 2010. године.
Број: 02/015-3737-10/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Миомир Шаула, с.р.

На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09 и
105/09), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXXVIII сједници, одржаној 15. јула
2010. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

Члан 1.
У Одлуци о усвајању Листе лијекова - Пречишћени
текст (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 2/10 и
9/10), након члана 11. додаје се нови члан 11.а, који гласи:
“Члан 11.а
У случају лијечења лица са хроничним обољењем, доктор може прописати тромјесечну терапију на три рецепта,
према процјени која одговара здравственом стању и природи обољења и која неће угрозити здравље пацијента, уз
услов да је здравствено стање лица са истом терапијском
дозом прописаног лијека било стабилно најмање три претходна мјесеца. Прописивање тромјесечне терапије није дозвољено за лијек који садржи опојну дрогу и психотропну
супстанцу, а рецепт важи седам дана од датума наведеног
на сваком рецепту за тромјесечну терапију. Код прописивања тромјесечне терапије доктор је дужан да упозори пацијента о значају рецепта као јавне исправе и начину преузимања лијека у апотеци.”.
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Члан 2.
У прегледу Листе лијекова, Основна листа - Листа А (у
даљем тексту: преглед А), у групи B - Крв и крвотворни органи; B01 - Антикоагуланси, B01A - Антокоагуланси (антитромботичка средства), додаје се лијек и индикација:
АТС
INN
Облик лијека
Доза
B01AC30 дипиридамол,
капсуле са
(200+25) mg
ацетилсалицилна прилагођеним
киселина1
отпуштањем
ИНДИКАЦИЈЕ 1 - превенција секундарног можданог удара и
пролазних исхемијских можданих напада (TIA)

У прегледу А, у групи C - Кардиоваскуларни систем;
подгрупа C09 - Лијекови који дјелују на ренин-ангиотензин систем; C09B-Инхибитори ангиотензин конвертирајућег ензима (ACE), комбинације, код лијека ATC: C02BA02,
INN: еналаприл, хидрохлоро-тиазид, облик лијека: таблете, у колони: “доза” додаје се текст: “(20+6)mg”.
У прегледу А, у групи L - Антинеопластици и имуномодулатори; подгрупа L02 - Ендокринолошка терапија;
L02B - Хормонски антагонисти и други лијекови, код лијека ATC: L02BB03, INN: бикалутамид, облик лијека: филм таблете, у колони: “доза” додаје се текст: “150 mg”.
У прегледу А, у групи R - Респираторни систем; R03 Лијекови за лијечење опструктивних плућних болести, у
подгрупи R03B - Остали лијекови за лијечење опструктивних плућних болести, инхалациони, додаје се лијек:
АТС
INN
R03BA08 циклесонид

Облик лијека
инхалациони
раствор под
притиском

Доза
80 mcg/дози
160 mcg/дози

Члан 3.
У прегледу: Листа Б (у даљем тексту: преглед Б), у групи C - Кардиоваскуларни систем; подгрупа C07 - Блокатори бета - адренергичких рецептора, C07A - Блокатори бета
- адренергичких рецептора, код лијека ATC: C07AB02,
INN: метопролол, у колони: “облик лијека” додаје се текст:
“таблете са продуженим ослобађањем”, а у колони: “доза”
додаје се текст: “25 mg”.
У прегледу Б, група C - Кардиоваскуларни систем, подгрупа C09 - Лијекови који дјелују на ренин - ангиотензин
систем; C09C - Антагонисти рецептора ангиотензина II,
монокомпоненентни, код лијека ATC: C09CA01, INN: лосартан, у колони: “доза” додаје се текст: “100 mg”.
У прегледу Б, група J - Aнтиинфективни лијекови за системску примјену, подгрупа Ј01 - Антибактеријски лијекови (Лијекови за системско лијечење бактеријских инфекција); J01M - Хинолонски антибиотици, брише се лијек и
индикација:
АТС
INN
Облик лијека
J01MA14 моксифлоксацин1 таблете
ИНДИКАЦИЈЕ 1 - Наставак болничког лијечења

Доза
400 mg

У прегледу Б, група M - Мишићно-коштани систем,
подгрупа: M05 - Лијекови за лијечење обољења костију,
М05B - Бифосфонати, додаје се лијек и индикација:
АТС
INN
Облик лијека
Доза
M05BA07 риседронат
филмнатриј2
таблете
35 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 2 - Препорука специјалисте ендокринолога,
реуматолога, физијатра (лијечење остеопорозе (М80 - М82) Т - Score 2,5 SD на LS кичми или куку, прелом на слабу трауму независно од Т - Score)

У прегледу Б, група S - Сензорни органи, подгрупа S01
- Лијекови за лијечење болести ока, S01E - Лијекови за лијечење глаукома и миотици, додаје се лијек:
АТС
S01EC04

INN
бринзоламид

Облик лијека
капи за очи
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Члан 1. ове одлуке примјењује се од 8. јула 2010. године, а чл. 2. и 3. примјењиваће се од 1. јануара 2011. године.
Број: 02/015-3737-6/10
15. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Др Миомир Шаула, с.р.

На основу чл. 4. и 20. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 30.
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), директор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања Лука, д о н и о ј е

УПУТСТВО
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПУЋИВАЊА
НА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ (MR) И
КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (КT)

1. Правилником о начину остваривања здравствене заштите (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 54/07,
63/08, 95/08, 42/09, 38/10 и 63/10), (у даљем тексту: Правилник), уређује се начин остваривања здравствене заштите и права из здравственог осигурања, прописаних Законом о здравственом осигурању (у даљем тексту: Закон.)
2. Чланом 14. ст. 3, 4, 5. и 6. Правилника, прописан је
начин и поступак упућивања осигураних лица Фонда
здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) на сљедеће дијагностичке процедуре:
- магнетна резонанца (МR) и
- компјутеризована томографија (КT).
3. Приједлог за упућивање на магнетну резонанцу
(MR) и компјутеризовану томографију (КT) даје доктор
специјалиста одређене гране медицине који је овлашћен од
стране Фонда додјелом одговарајуће шифре да може предлагати упућивање осигураних лица Фонда на MR и КТ, на
терет средстава обавезног здравственог осигурања.
4. Упућивање на дијагностичке процедуре МР и КТ врши се на основу упутнице коју издаје изабрани доктор породичне медицине (упутница за амбулантни MR и КТ преглед), која се издаје на обрасцу који се налази у прилогу
Правилника.
5. Изабрани доктор породичне медицине попуњава дио
упутнице из става 4. овог упутства и исту путем телефакса, број: 051/226-391 или електронским путем, e-mail
fzors@zdravstvo-srpske.org, доставља у Дирекцију Фонда, у
Бања Луци, гдје се попуњава остали дио упутнице (назив
здравствене установе у коју се осигурано лице упућује,
мјесто и вријеме прегледа и сл.).
6. Попуњену упутницу Фонд враћа изабраном доктору
породичне медицине путем телефакса или електронским
путем, који ову упутницу уручује осигураном лицу Фонда
са којом се осигурано лице јавља на заказани преглед.
7. Фонд формира Листу чекања и врши контролу
реализације исте, устројава потребну евиденцију и
одговарајући регистар.
8. Овo упутство ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01/015-4003/10
13. јула 2010. године
Бања Лука

Директор,
Горан Кљајчин, с.р.

Републичка изборна комисија Републике Српске

Доза
1%

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

На основу чл. 35. 36. и 37. Изборног закона Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 34/02,
35/03, 24/04 и 19/05), Републичка изборна комисија Републике Српске, на IV сједници, одржаној 22. јула 2010. године, д о н и ј е л а ј е
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ОД Л У КУ
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
ПОКРИЋЕ ДИЈЕЛА ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се критеријуми и начин расподјеле средстава планираних у буџету Републике Српске
за покриће дијела трошкова изборне кампање политичких
субјеката на Општим изборима 3. октобра 2010. године.
Члан 2.
Политички субјекти у смислу ове одлуке јесу: политичке странке (партије), независни кандидати и коалиције или
листе не зависних кандидата овјерени за учешће на
Општим изборима 2010. године.
Члан 3.
Средства планирана у буџету Републике Српске за финансирање изборне кампање - економски код 614300, расподијелиће се према сљедећим критеријумима:
- 1/3 према броју посланичких мандата у Народној
скупштини Републике Српске освојених на претходним
изборима,
- 1/3 према броју кандидата овјерених за учешће на
Општим изборима у изборној јединици коју чини РС и
- 1/3 према броју освојених мандата у Народној скупштини Републике Српске на Општим изборима 2010. године.
Члан 4.
Странкама које имају посланике у НСРС равномјерно
се распоређује 50% средстава из члана 3. став 1. алинеја 1.
ове одлуке.
Странкама које имају посланике у НСРС распоређује
се 50% средстава из члана 3. став 1. алинеја 1. ове одлуке
сразмјерно броју њихових посланичких мандата.
Уколико је посланик у међувремену напустио политичку странку са чије листе је освојио мандат, средства из
претходног става додјељују се тој политичкој странци.
Члан 5.
Политичким субјектима који на Општим изборима
имају кандидате за предсједника и потпредсједника Републике Српске и независним кандидатима распоређује се
10% средстава из члана 3. став 1. алинеја 2. ове одлуке.
Уколико је независни кандидат кандидат за предсједника и потпредсједнике Републике Српске, средства из претходног става ће му се додијелити само по једном основу.
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Преостали износ средстава из члана 3. став 1. алинеја
2. ове одлуке равномјерно се распоређује политичким субјектима према броју кандидата овјерених за учешће на
Општим изборима за члана Предсједништва БиХ, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ и Народну
скупштину Републике Српске.
Листе за компензационе мандате неће се узимати у
обзир за расподјелу средстава.
Члан 6.
Средства из члана 3. став 1. алинеја 3. распоређују се
на исти начин као и средства из члана 4. овог правилника.
Члан 7.
Средства из члана 3. став 1. алинеје 1. и 2. биће дозначена политичким субјектима најкасније до почетка изборне кампање, а из алинеје 3. у року од 30 дана од дана конституисања Народне скупштине Републике Српске.
Члан 8.
Захтјеве за додјелу средстава политички субјекти из
члана 2. ове одлуке подносе Републичкој изборној комисији Републике Српске на обрасцу који пропише РИК, најкасније десет дана прије почетка изборне кампање.
Захтјев обавезно садржи назив и шифру политичког субјекта, имена свих посланика и кандидата овјерених за
учешће на изборима, жиро рачун и назив банке код које се
води, име особе одговорне за финансијско пословање, потпис овлашћене особе и печат.
Уколико захтјев за додјелу средстава подноси коалиција или листа независних кандидата, захтјев мора бити потписан од стране свих чланица и у њему се назначава на који жиро рачун ће се средства дозначити.
РИК од политичког субјекта може тражити и друге информације везане за процедуре додјеле средстава.
Члан 9.
Политички субјекти су дужни РИК РС поднијети финансијске извјештаје у роковима и на начин прописан
изборним прописима и прописима који регулишу финансирање политичких субјеката.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01.2-030-1/10
22. јула 2010. године
Бања Лука

Предсједник РИК,
Оливер Благојевић, с.р.
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