
а) ре а ли за ци ји про гра ма и ак тив но сти не вла ди них ор -
га ни за ци ја, дру гих уста но ва и ор га ни за ци ја у сред њим
шко ла ма (члан 34. став 3),

б) из да ва њу и на чи ну пла ћа ња школ ског про сто ра
(члан 21а. став 4) и

в) ан га жо ва њу не ве ри фи ко ва ног ли ца на мје сто на став -
ни ка (члан 76. став 15).”.

Члан 54.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1186/11 Пред сјед ник
15. јула 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1851

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА И 
ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ВИ СО КОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу на ма За ко на о
ви со ком обра зо ва њу, ко ји је На род на скуп шти на Ре пу бли -
ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сјед ни ци, одр жа ној 15. ју ла
2011. го ди не.

Ви је ће на ро да Ре пу бли ке Срп ске је ак том број: 03.2-
385/11, од 26. ју ла 2011. године, обавијестило Народну
скупштину да на ве де ни за кон спа да у пи та ње по вре де ви -
тал ног на ци о нал ног ин те ре са.

За јед нич ка ко ми си ја На род не скуп шти не Ре пу бли ке
Срп ске и Ви је ћа на ро да Ре пу бли ке Српске, на сједници
одр жа ној 21. сеп тем бра 2011. го ди не, у скла ду са Аманд -
ма ном LXXVII ни је уса гла си ла на ве де ни за кон, те су исти
до ста ви ли Ви је ћу за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног
су да Ре пу бли ке Срп ске.

Ви је ће за за шти ту ви тал ног ин те ре са Устав ног су да Ре -
пу бли ке Срп ске до ни је ло је Рје ше ње број: УВ-7/11, од 3.
ок то бра 2011. го ди не, ко јим је утвр ђе но да ни је при хва -
тљив за хтјев Клу ба де ле га та бо шњач ког на ро да за по кре та -
ње по ступ ка за утвр ђи ва ње по сто ја ња по вре де ви тал ног
на ци о нал ног ин те ре са бо шњач ког на ро да у За ко ну о из мје -
на ма и до пу на ма За ко на о ви со ком обра зо ва њу.

Рјешење Вијећа за зашти ту ви тал ног ин те ре са Устав -
ног су да Ре пу бли ке Срп ске, број: УВ-7/11, од 3. ок то бра
2011. године, објавље но је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 100/11, од 10. ок то бра 2011. го ди не.

Број: 01-020-2641/11 Пред сјед ник
17. ок то бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ВИ СО КОМ
ОБРА ЗО ВА ЊУ

Члан 1.

У За ко ну о ви со ком обра зо ва њу (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 73/10) у чла ну 27. по сли је ста ва 1.
до да ју се но ви ст. 2. и 3., ко ји гла се:

“(2) Аген ци ја је јав на уста но ва и на чин ње ног осни ва -
ња, ор га ни за ци је и ра да вр ши се у скла ду са за кон ским
про пи си ма ко ји ре гу ли шу си стем јав них слу жби.

(3) Аген ци ју осни ва Вла да.”.

До са да шњи став 2. постајe став 4, а до са да шњи став 3.
бри ше се.

Члан 2.

У чла ну 28. став 2. ми је ња се и гла си:

“Ди рек то ра и за мје ни ка ди рек то ра Аген ци је име ну је и
ра зр је ша ва Вла да, на кон спро ве де ног по ступ ка јав не кон -
ку рен ци је.”.

Став 5. ми је ња се и гла си:

“Управ ни од бор Аген ци је име ну је и ра зр је ша ва Вла да
на пе ри од од че ти ри го ди не на кон спро ве де ног по ступ ка
јав не кон ку рен ци је, с мо гућ но шћу ре и збо ра на још је дан
ман дат.”.

Члан 3.

У чла ну 33. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “сту де на та” до -
да ју се ри је чи: “пр вог ци клу са сту ди ја,” а ри јеч: “де цем -
бра” за мје њу је се ри јеч ју: “ја ну а ра”.

У ста ву 2. ри је чи: “да је са гла сност на план упи са јав -
них ви со ко школ ских уста но ва нај ка сни је до 30. мар та” за -
мје њу ју се ри је чи ма: “до но си од лу ку о бро ју сту де на та за
упис у пр ву го ди ну пр вог ци клу са сту ди ја на јав ним ви со -
ко школ ским уста но ва ма нај ка сни је до 30. апри ла”.

У ста ву 3. ри јеч: “ок то бра” за мје њу је се ри јеч ју: “но -
вем бра”.

Члан 4.

У чла ну 49. у ста ву 6. по сли је ри је чи: “сту дент” ри је чи:
“из ста ва 5. овог чла на” бри шу се.

Члан 5.

У чла ну 64. у ста ву 2. на кра ју тач ке ј) бри ше се сло во:
“и” и до да је се запета, а у тач ки к) бри ше се тач ка и до да -
је сло во: “и”, а на кра ју ста ва 2. до да је се но ва тач ка л), ко -
ја гла си: “из у зет но од чла на 100. овог за ко на и у скла ду са
по тре ба ма ви со ко школ ске уста но ве, а на при је длог на став -
но-на уч ног ви је ћа ор га ни за ци о не је ди ни це, до но си од лу ку
о про ду жет ку рад ног ан га жо ва ња ре дов ног про фе со ра за
нај ви ше дви је ака дем ске го ди не”.

Члан 6.

У чла ну 85. ст. 3. и 4. бри шу се.

Члан 7.

Члан 90. ми је ња се и гла си:

“(1) Уни вер зи тет мо же ан га жо ва ти на став ни ке и лек то -
ре ко ји има ју од го ва ра ју ћи из бор са дру гог уни вер зи те та из
Ре пу бли ке, БиХ или ино стран ства за из во ђе ње на ста ве, а у
скла ду са ста ту том уни вер зи те та.

(2) Ви со ка шко ла мо же ан га жо ва ти на став ни ке ко ји
има ју од го ва ра ју ћи из бор са дру ге ви со ко школ ске уста но -
ве из Ре пу бли ке, БиХ или ино стран ства за из во ђе ње на ста -
ве, а у скла ду са ста ту том ви со ке шко ле.

(3) На став ни ци из ст. 1. и 2. овог чла на мо гу би ти од ре -
ђе ни за од го вор не на став ни ке у скла ду са чла ном 85. став
1. овог за ко на.

(4) Пра ва и оба ве зе на став ни ка из ст. 1. и 2. овог чла на
уре ђу ју се уго во ром за из во ђе ње на ста ве, под усло ви ма и
на на чин про пи сан оп штим ак том ви со ко школ ске уста но -
ве.”.

Члан 8.

У чла ну 141. по сли је ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3, 4. и
5., ко ји гла се:

“(3) Ако Ми ни стар ство у вр ше њу управ ног над зо ра
утвр ди да ви со ко школ ска уста но ва у ци је ло сти или за по -
је ди не сту диј ске про гра ме не ис пу ња ва не ки од усло ва за
оба вља ње дје лат но сти ви со ког обра зо ва ња про пи са них
овим за ко ном, од ре ди ће при мје рен рок у ко јем је ви со ко -
школ ска уста но ва ду жна да от кло ни утвр ђе не не до стат ке.

(4) Ако ви со ко школ ска уста но ва из ста ва 3. овог чла на
не от кло ни не до стат ке у утвр ђе ном ро ку, Ми ни стар ство ће
спро ве сти по сту пак од у зи ма ња до зво ле за рад ви со ко -
школ ској уста но ви или до зво ле за из во ђе ње по је ди них сту -
диј ских про гра ма на тој ви со ко школ ској уста но ви на на чин
и по по ступ ку про пи са ном за из да ва ње до зво ле за рад.

(5) Ви со ко школ ска уста но ва ко јој је од у зе та до зво ла за
рад или до зво ла за из во ђе ње по је ди них сту диј ских про гра -

21.10.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 104 19



ма ду жна је за те че ним сту ден ти ма обез би је ди ти на ста вља -
ње и за вр ше так шко ло ва ња у скла ду са чла ном 15. став 10.
овог за ко на.”.

Члан 9.

У чла ну 147. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко -
ји гла си:

“(3) На став ни ци ма и са рад ни ци ма ко ји су да ном сту па -
ња на сна гу овог за ко на за те че ни у умјет нич ко-на став нич -
ком или са рад нич ком зва њу, а не ис пу ња ва ју усло ве за
избор у исто или ви ше зва ње про пи са не чла ном 78. став 1.
тач ка д) под тач ка 1. или тач ка ђ) под тач ка 1. про ду жа ва се
из бор ни пе ри од у истом зва њу нај ду же за три го ди не.”.

У до са да шњем ста ву 3., ко ји по ста је став 4., по сли је
ри је чи: “ци клу са” ри је чи: “ван Ре пу бли ке” бри шу се.

До са да шњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. по ста ју ст. 4, 5, 6, 7. и 8.

Члан 10.

У чла ну 148. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “2012/2013. го -
ди не” до да ју се за пе та и ри је чи: “осим сту де на та упи са них
на ди плом ске сту ди је у тра ја њу од пет или шест го ди на ко -
ји мо гу за вр ши ти ове сту ди је нај ду же до кра ја ака дем ске
2015/2016. го ди не”.

Члан 11.

У чла ну 151. по сли је ста ва 4. до да ју се но ви ст. 5. и 6.,
ко ји гла се:

“(5) Ви со ко школ ске уста но ве ко је су до би ле до зво лу за
рад за из во ђе ње сту диј ског про гра ма пр вог ци клу са из
обла сти фар ма ци је у скла ду са од ред ба ма ра ни је ва же ћег
за ко на има ју оба ве зу да омо гу ће сту ден ти ма за вр ше так
сту ди ја нај ду же до кра ја ака дем ске 2014/2015. го ди не.

(6) Ако је ви со ко школ ској уста но ви из ста ва 5. овог
чла на у ме ђу вре ме ну од у зе та до зво ла за рад, она је ду жна
за те че ним сту ден ти ма обез би је ди ти на ста вља ње и за вр ше -
так шко ло ва ња на дру гој ли цен ци ра ној ви со ко школ ској
уста но ви ко ја из во ди исти или сро дан сту диј ски про грам.”.

Члан 12.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1179/11 Пред сјед ник
15. јула 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1852

На осно ву  чла на 70. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске,  чла на 182., члана 187. ст. 1. и 2. По слов ни ка На -
род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 31/11), а на кон раз ма тра ња При је -
дло га за ко на о из мје на ма и до пу на ма За ко на о основ ном
обра зо ва њу, На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Де -
ве тој сјед ни ци, одр жа ној 15. ју ла 2011. го ди не, до ни је ла је
с љ е  д е  ћ е

З А К Љ У Ч К Е
1. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске оба ве зу је

Ми ни стар ство здра вља и со ци јал не за шти те и Ми ни стар -
ство про свје те и кул ту ре да у за јед нич кој са рад њи, у ро ку
од 120 да на, са чи не Пра вил ник о си сте мат ским пре гле ди -
ма про свјет них рад ни ка, ко јим би се од ре дио са др жај и
фор ма на ве де них си сте мат ских пре гле да.

2. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске пре по ру чу је
да са др жај си сте мат ских пре гле да про свјет них рад ни ка
обу  хва ти и еле мен те из про гра ма пре вен ци је ко је оси гу ра -
ни ци оства ру ју кроз си стем при мар не здрав стве не за шти те
с ци љем уште де ма те ри јал них сред ста ва шко ла.

3. Ови за кључ ци сту па ју на сна гу на ред ног да на од да -
на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп -
ске”.

Број: 01-1188/11 Пред сјед ник
15. јула 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

1853

На осно ву чла на 33. став 1. За ко на о основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 74/08 и 71/09) и чла на 82. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), а на при је длог Ре пу блич ког пе да го шког за -
во да, ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

Н А С ТА В  Н И  П Л А Н  И  П Р О  Г РА М

ЗА НА СТАВ НИ ПРЕД МЕТ БИ О ЛО ГИ ЈА ЗА 

VII РАЗ РЕД ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ

Члан 1.

Овим на став ним пла ном и про гра мом утвр ђу је се на -
став ни план и про грам за на став ни пред мет би о ло ги ја у
VII раз ре ду основ не шко ле.

Члан 2.

Циљ на став ног пред ме та би о ло ги ја у VII раз ре ду
основ не шко ле је да уче ни ци стек ну основ на зна ња о жи -
вом сви је ту, схва те ме ђу соб не од но се у жи вот ној сре ди ни
и основ не за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди, из гра де по -
зи ти ван став пре ма при ро ди, мје сту и уло зи чо вје ка у очу -
ва њу при ро де уоп ште и да схва те опа сност од упо тре бе
опој них дро га.

Члан 3.

(1) За све оба ве зне об ли ке ра да и ак тив но сти у окви ру
на став ног пред ме та би о ло ги ја у VII раз ре ду овим на став -
ним пла ном и про гра мом утвр ђен је го ди шњи, од но сно
сед мич ни фонд ча со ва.

(2) Та бе ла На став ног пла на и про гра ма из чла на 1. овог
овог на став ног пла на и про гра ма на ла зи се у При ло гу број
1. и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 4.

Сту па њем на сна гу овог на став ног пла на и про гра ма
пре ста је се при мје њи ва ти На став ни план и про грам за
основ ну шко лу у ди је лу ко ји се од но си на на став ни пред -
мет би о ло ги ја за VII раз ред (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, број 112/09).

Члан 5.

Овај на став ни план и про грам сту па на сна гу осмог да -
на од да на об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли -
ке Срп ске”, а при мје њи ва ће се од школ ске 2012/13. го ди не.

Број: 07.020/052-2736-2/11
5. сеп тем бра 2011. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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