
18.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 31
УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О 
БЕСПЛАТНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

Проглашавам Закон о допуни Закона о бесплатној прав-
ној помоћи, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Тридесет петој сједници, одржаној 2. јула 2014. 
године, а Вијеће народа 14. јула 2014. године констатовало 
да усвојеним Законом о допуни Закона о бесплатној прав-
ној помоћи није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3500/14 Предсједник
15. јула 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О БЕСПЛАТНОЈ 

ПРАВНОЈ ПОМОЋИ

Члан 1.
У Закону о бесплатној правној помоћи (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 120/08 и 89/13) у члану 14. 
послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:

“(3) Право на бесплатну правну помоћ може имати и лице 
евидентирано у Јединственом регистру штете као лице које је 
претрпјело материјалну штету изазвану поплавама у Републи-
ци Српској у мају 2014. године, без обзира на услове прописа-
не овим законом, ако је због материјалне штете настале усљед 
поплава привремено или трајно угрожена његова егзистенција. 

(4) Право из става 3. овог члана лице остварује до дана 
санирања материјалне штете изазване поплавама у Републи-
ци Српској у мају 2014. године, о чему ће се водити рачуна 
приликом доношења рјешења о одобреној правној помоћи.”.

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-989/14  Предсједник
2. јула 2014. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

907
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),   д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 

ЗВАЊИМА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА

Проглашавам Закон о измјени Закона о звањима која 
се стичу завршетком високог образовања, који је Народна 
скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет петој 
сједници, одржаној 2. јула 2014. године, а Вијеће народа 
14. јула 2014. године констатовало да усвојеним Законом о 
измјени Закона о звањима која се стичу завршетком висо-
ког образовања  није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3502/14 Предсједник
15. јула 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О ЗВАЊИМА КОЈА СЕ СТИЧУ 

ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Члан 1.
У Закону о звањима која се стичу завршетком високог 

образовања (“Службени гласник Републике Српске”, број 
33/14) члан 6. мијења се и гласи:

“Члан 6.
(1) Лице које заврши академски студиј првог циклуса у 

трајању од три, односно четири године, који се вреднује са 
најмање 180, односно 240 ECTS бодова, стиче академско 
звање “дипломирани”, односно “дипломирани инжењер” 
из одговарајуће области уз навођење броја бодова, тј. 180 
ECTS, односно 240 ECTS бодова.

(2) У дипломи и додатку дипломи на енглеском језику 
за носиоца звања из става 1. овог члана користи сe назив 
“Bachelor”, уз назнаку струке у одговарајућој области обра-
зовања и броја бодова, тј. 180, односно 240 ЕCTS бодова.

(3) Утврђивање звања која се стичу на интердисципли-
нарним, мултидисциплинарним и трансдисциплинарним 
студијским програмима врши се комбиновањем цјелина 
или дијелова двије најважније образовне области сту-
дијског програма, а најважније образовне области и њихов 
редослијед утврђује се на основу релативне величине на-
ставног градива и броја ECTS бодова који се додјељују за 
одговарајућу образовну област садржаних у интердисци-
плинарним студијским програмима, према Међународној 
стандардној класификацији образовања - ISCED. 

(4) Скраћени називи за звања из овог члана су:
а) “дипл.” је скраћеница за “дипломирани”, а “дипл. 

инж.” је скраћеница за “дипломирани инжењер”,
б) “BSc” је скраћеница за “Bachelor”.
(5) Звања из овог члана пишу се иза личног имена и 

презимена, одвојени запетом.”

Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-991/14  Предсједник
2. јула 2014. године  Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

908
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),   д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА 

О ЦЕНТРУ ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ЈАВНИХ 
ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о Центру за едука-
цију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, који је На-
родна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесет петој 
сједници, одржаној 2. јула 2014. године, а Вијеће народа 14. јула 
2014. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама 
Закона о Центру за едукацију судија и јавних тужилаца у Репу-
блици Српској није угрожен витални национални интерес ни 
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3501/14 Предсједник
15. јула 2014. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ЦЕНТРУ ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ 

СРПСКОЈ

Члан 1.
У Закону о Центру за едукацију судија и јавних тужи-

лаца у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 34/02, 49/02 и 30/07) члан 11. став 6. брише се.

Члан 2.
Члан 13. мијења се и гласи: 
“У погледу права, обавеза и одговорности запослених у 

Центру, осим права на плату, примјењују се одредбе закона 
који регулишу радне односе у државним органима.”.
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