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Члан 20.
Кандидату који је положио испит Министарство издаје
увјерење о положеном испиту.
Члан 21.
Кандидат који није положио испит може испит поново
полагати након истека рока од шест мјесеци, рачунајући од
дана посљедњег полагања.
Члан 22.
(1) На захтјев кандидата министар може одгодити полагање заказаног испита ако је кандидат због болести или
из других оправданих разлога спријечен да полаже испит, а
најкасније у року од три дана прије почетка заказаног испита.
(2) Ако кандидат не приступи заказаном полагању писменог дијела испита или на дан заказаног полагања писменог испита изјави да одустаје од полагања испита, сматра се да испит није полагао.
(3) Ако кандидат након што му је одобрено одгађање
испита не приступи поново заказаном испиту, сматра се да
испит није полагао.
(4) У случају из ст. 2. и 3. овог члана кандидат подноси
нову пријаву за полагање, а полагању не може приступити
прије истека рока од три мјесеца, рачунајући од дана када
испиту није приступио.
(5) Изузетно од става 4. овог члана, министар може одобрити полагање испита и прије рока утврђеног у ставу 4.
овог члана.
Члан 23.
(1) На захтјев кандидата може се одгодити започети
испит ако је кандидат због болести или из других оправданих разлога спријечен да настави полагање започетог
испита.
(2) Министар рјешењем одлучује о захтјеву кандидата
из става 1. овог члана, а на приједлог Комисије из члана 10.
овог закона.
(3) Кандидат подноси захтјев за наставак започетог
испита у року од осам дана од дана престанка разлога за
одгађање полагања испита, али најкасније у року од три
мјесеца, рачунајући од дана када је одлука о одгађању донесена.
(4) Министар рјешењем одлучује о захтјеву кандидата
из става 3. овог члана.
(5) Ако захтјев кандидата из става 1. овог члана буде
одбијен или ако кандидат не поднесе захтјев за наставак
започетог испита у року из става 3. овог члана, министар
рјешењем из ст. 2. и 4. овог члана утврђује да кандидат није
положио испит.
(6) Ако кандидат не приступи наставку започетог испита у утврђеном року, министар рјешењем утврђује да кандидат није положио испит.
(7) Против рјешења министра из ст. 2, 4. и 6. овог члана кандидат не може изјавити жалбу, али може покренути
управни спор код надлежног суда.
(8) У наставку започетог испита кандидат не полаже онај дио испита који је полагао до одгађања започетог
испита.
Члан 24.
(1) Предсједнику и члановима Комисије припада накнада за рад у Комисији.
(2) Министар доноси акт којим се одређује висина накнаде која се исплаћује члановима Комисије.
Члан 25.
(1) Са испитом, у смислу овог закона, изједначавају
се правосудни испити положени по прописима који су на
снази на територији Босне и Херцеговине, као и правосудни испити положени у бившој СФРЈ до 6. априла 1992.
године.
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(2) О признавању правосудног испита положеног по
прописима других земаља одлучује се по начелу реципроцитета, у складу са Правилником о признавању исправа о
положеном правосудном испиту.
(3) Правилник из става 2. овог члана донијеће министар
у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 26.
(1) Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети Правилник о полагању правосудног испита, којим ће се ближе прописати поступак и
начин полагања испита, облик и садржај увјерења о положеном испиту и вођење евиденције лица која су положила
испит.
(2) Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети рјешење о именовању Комисије
из члана 6. овог закона.
Члан 27.
(1) Кандидат који је започео полагање испита до дана
ступања на снагу овог закона полаже испит у складу са
законом који је био на снази у вријеме почетка полагања
испита.
(2) Под започетим испитом сматра се испит за који је
кандидат добио рјешење да му је одобрено полагање испита по важећем закону.
Члан 28.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о правосудном испиту у Републици Српској (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 17/08, 59/08 и 40/11).
Члан 29.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-790/16
23. јуна 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ
ОРГАНИЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о студентском организовању, који
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тринаестој сједници, одржаној 23. јуна 2016. године, а Вијеће
народа 4. јула 2016. године констатовало да усвојеним Законом о студентском организовању није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-2196/16
5. јула 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се облици студентског организовања у Републици Српској (у даљем тексту: Република),
њихово оснивање и положај, надлежност, организација и
начин финансирања, трајање мандата, те начин избора и
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разрјешења органа управљања и међусобни односи између
различитих облика студентског организовања.
Члан 2.
(1) Чланство у студентским организацијама је добровољно.
(2) Забрањена је свака дискриминација студената по
било ком основу, у односу на право студената на удруживање у студентске организације, рад и дјеловање у студентским организацијама и заступање интереса студената
у студентским организацијама и изван студентских организација, као и у односу на друга права предвиђена овим
законом.
(3) Право на чланство у студентским организацијама
имају студенти високошколских установа у Републици
уписаних у Регистар високошколских установа, који води
Министарство просвјете и културе (у даљем тексту: Министарство).
Члан 3.
Граматички изрази употријебљени у овом закону за
означавање мушког или женског рода подразумијевају оба
пола.
Члан 4.
На питања која нису уређена овим законом примјењују
се одредбе закона којим се уређује област високог образовања, закона којим се уређује област студентског стандарда, као и закона којим се уређују удружења грађана и фондације, односно одредбе статута високошколских установа.
ГЛАВА II
ОБЛИЦИ СТУДЕНТСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 5.
Облици студентског организовања из члана 1. овог закона могу бити:
1) студентска представничка тијела,
2) студентске организације основане у складу са законом којим се дефинишу удружења грађана и фондације и
3) студентска представничка тијела у установама студентског стандарда као представничка тијела студената
корисника услуга установе студентског стандарда, чије се
оснивање, дјелокруг рада и друга питања у вези са функционисањем овог тијела ближе дефинишу законским прописима о студентском стандарду и општим актом установе
студентског стандарда.
Члан 6.
(1) Студентска представничка тијела из члана 5. тачка 1) овог закона су студентски парламент високошколске
установе и Унија студената Републике Српске (у даљем тексту: Унија).
(2) Студентски парламент је представничко тијело студената на високошколској установи.
(3) Унија је асоцијација студентских парламената свих
високошколских установа Републике, организованих у
складу са одредбама овог закона.
Члан 7.
Статус студентске организације из члана 5. тачка 2)
овог закона стиче удружење студената чија примарна дјелатност обухвата најмање једну од сљедећих области:
1) остваривање и заштита права и интереса студената,
2) заштита здравља и промоција здравих стилова живота студената,
3) унапређивање наставе,
4) унапређивање животног стандарда студената,
5) унапређивање друштвеног живота студената,
6) унапређивање улоге студената у одрживом развоју и
заштити животне средине,
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7) унапређивање активног учешћа студената у процесу
доношења одлука,
8) информисање студената,
9) остваривање права на једнаке шансе и правичан
третман студената,
10) пружање додатног стручног и неформалног образовања студентима,
11) повећање мобилности и промовисање волонтерске
културе међу студентима,
12) остваривање сарадње са младима у другим земљама
и размјена искустава и
13) умрежавање и сарадња на пројектима.
Члан 8.
Студентска организација из члана 5. тачка 2) овог закона сматра се репрезентативном и може користити назив
савез студената организационе јединице високошколске
установе на којој обавља дјелатност, под сљедећим условима:
1) да испуњава услов заступљености студената свих
година студија и свих студијских програма дате организационе јединице,
2) да својим оснивачким актом и статутом гарантује да
ће вршити активности у интересу свих студената организационе јединице високошколске установе на којој дјелује
или да се подручје њене активности односи на организациону јединицу чији назив користи,
3) да је њен годишњи план активности усклађен са
општим актима организационе јединице,
4) да остварује резултате у програмским активностима и
5) да остварује вишегодишњи континуитет постојања и
рада студентске организације.
Члан 9.
(1) Високошколска установа доноси, уз обавезно учешће студентског парламента, акт о поступку утврђивања
испуњености услова из члана 8. овог закона.
(2) На једној организационој јединици назив савез студената организационе јединице може користити само једна
студентска организација.
ГЛАВА III
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Члан 10.
(1) Студeнтски пaрлaмeнт чине представници свих студената високошколске установе изабрани на непосредним
изборима.
(2) Статутoм високошколске установе прописују се надлежности студентског парламента који заступа и штити
интересе студената и даје допринос друштвеним, културним, академским или физичко-рекреативним потребама
студената, на основу демократских принципа и у складу са
овим законом.
(3) У састав студентског парламента улазе представници студената сразмјерно броју студената на факултету, односно умјетничкој академији, и то:
1) до 1.000 студената - један представник,
2) од 1.000 до 2.000 студената - два представника и
3) више од 2.000 студената - три представника.
(4) Број представника студената у студентском парламенту високе школе мора бити најмање три одсто од укупног броја студената на високој школи.
Члан 11.
(1) Одлуку о расписивању избора из члана 10. став 1.
овог закона доноси ректор високошколске установе, односно директор високе школе, на приједлог студентског
парламента.
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(2) За чланство у студентски парламент може се кандидовати редован студент који први пут уписује годину студија у којој се кандидује.
(3) Уколико студенту који је изабран за представника
студената престане мандат прије истека времена на које је
изабран, замјењује га кандидат који је сљедећи на изборној
листи са које је студент изабран.
(4) Начин избора и број чланова студентског парламента утврђује се општим актима високошколске установе и
студентског парламента, у складу са одредбом члана 10. ст.
3. и 4. овог закона.
(5) Избoри зa члaнoвe студeнтског парламента високошколске установе oдржaвajу сe по прaвилу у новембру
свaкe aкaдeмскe гoдинe.
(6) На изборној листи, осим имена кандидата за члана
студентског парламента, треба да буду наведени подаци о
години студија и просјечној оцјени оствареној у току досадашњег студирања.
(7) Поступак спровођења избора за студентски парламент ближе се уређује статутом високошколске установе.
Члан 12.
(1) Избор представника студената у научнонаставно
вијеће организационе јединице врши се истовремено са
изборима за студентски парламент.
(2) Број представника студената који се бирају у научнонаставна вијећа организационих јединица одређује се у
складу са одредбама закона којим се уређује област високог
образовања.
Члан 13.
Студeнтски парламент надлежан je да:
1) бира представнике студената у сенат високошколске
установе, у складу са одредбама закона којим се уређује
област високог образовања,
2) бира представника у управни одбор високошколске
установе, у складу са одредбама закона којим се уређује
област високог образовања,
3) oствaрује и штити прaвa и интeрeсе студeнaтa,
4) пoкрeће инициjaтивe зa дoнoшeњe или прoмjeну прoписa oд интeрeсa зa студeнтe,
5) пoкрeће инициjaтивe зa рaзмaтрaњe питaњa oд интeрeсa зa студeнтe нa сjeдницaмa сeнaтa и упрaвнoг oдбoрa
високошколске установе,
6) разматра питaњa и прoгрaме из oблaсти висoкoг
oбрaзoвaњa, нaукe, културe и других oблaсти oд знaчaja зa
студeнтe,
7) разматра питaњa и прoгрaме oд знaчaja зa сoциjaлнoeкoнoмски пoлoжaj студeнaтa,
8) сaрaђује сa устaнoвaмa и oргaнизaциjaмa oд знaчaja
зa пoлoжaj студeнaтa,
9) афирмише и подстиче академску мобилност и међународну размјену студената и
10) oбaвљa и друге пoслoве у склaду сa зaкoнoм којим
се уређује oбласт висoкoг oбрaзoвaња, општим актима високошколске установе којој припадају и у складу са својим
општим актом.
Члан 14.
(1) Студентски парламент имa прeдсjeдникa, кojи га
прeдстaвљa и зaступa, кooрдинише њeгoв рaд и oбaвљa
другe пoслoвe прeдвиђeнe oпштим aктом високошколске
установе и општим актом студентског парламента.
(2) За предсједника студентског парламента бира се
члан студентског парламента који је најмање друга година
студија, а који је у досадашњем школовању постигао изузетне резултате и дао допринос афирмацији питања од значаја за студенте.
(3) Прeдсjeдникa студeнтскoг парламента зaмjeњуje
њeгoв зaмjeник.
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(4) Maндaт прeдсjeдникa и зaмjeникa предсједника
трaje гoдину дана, са могућношћу реизбора.
(5) Студeнтски парламент мoжe имaти и другa тиjeлa
прeдвиђeнa стaтутoм студентског парламента.
(6) Maндaт члaнoвa студентског парламента трaje гoдину дана.
(7) Maндaт предсједника, замјеника предсједника и
члaнa прeстaje:
1) прeстaнкoм стaтусa студeнтa,
2) дaнoм пoднoшeњa oстaвкe,
3) aкo није редовно уписао наредну годину,
4) aкo збoг oбjeктивних околнoсти ниje у стaњу да
oбaвљa своју дужнoст и
5) у oстaлим случajeвимa прeдвиђeним стaтутoм студентског парламента.
(8) Студентски парламенти високошколских установа
организационо и функционално укључују се у Унију студената Републике.
Члан 15.
(1) Студeнтски парламент високошколске установе имa
сjeдиштe у високошколскoj установи.
(2) Студeнтски парламент, у складу са овим законом и
статутом високошколске установе, доноси статут, у коме
се детаљније уређују начин рада и пуни назив студентског
парламента.
(3) Студентски парламент доноси статут већином гласова од укупног броја чланова.
(4) Стaтутoм студeнтскoг парламента прoписуjу сe:
1) нaчин рaдa студeнтскoг парламента,
2) тиjeлa студeнтскoг парламента,
3) сaстaв, нaчин избoрa и нaдлeжнoст пojeдинoг тиjeлa
студeнтскoг парламента,
4) нaчин имeнoвaњa заштитника права студената (у
даљем тексту: студeнт омбудсман),
5) нaчин избoрa прeдстaвникa студeнaтa у тиjeлa
висoкoшколске установе,
6) oдгoвoрнoст тиjeлa и члaнoвa студeнтскoг парламента зa нeиспуњaвaњe пoвjeрeних пoслoвa који се тичу рaда
студeнтскoг парламента и
7) oстaлa питaњa битна зa рaд студeнтскoг парламента.
Члан 16.
Конститутивна сједница студентског парламента одржава се у року од 15 дана од дана одржавања избора за чланове студентског парламента.
Члан 17.
(1) Студeнтски парламент рaди нa сjeдницaмa кoje сaзивa прeдсjeдник или другo стaтутoм oвлaшћeнo тиjeлo.
(2) Прeдсjeдник je дужaн да сaзове сjeдницу нa писмени
зaхтjeв jeднe трећине члaнoвa.
(3) Зaхтjeв из става 2. овог члана сaдржи и приjeдлoг
днeвнoг рeдa.
(4) Студeнтски парламент мoжe одлучивати aкo je нa
сjeдници присутна нaтпoлoвичнa вeћинa од укупног броја
члaнoвa.
(5) Oдлукe сe дoнoсe вeћинoм глaсoвa присутних
члaнoвa.
(6) O рaду сjeдницe вoди сe зaписник, у кojи се уноси:
1) датум одржавања сједнице,
2) пoпис присутних,
3) днeвни рeд,
4) зaкључци o свaкoj тачки днeвнoг рeдa и
5) пoтпис зaписничaрa и прeдсjeдaваjућeг.
(7) Oдлукe упрaвнoг одбoрa и сeнaтa високошколских
установа oбaвeзуjућe су зa студентски парламент.
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(8) Студeнтски парламент има печат и амблем, чији је
изглед прописан статутом студентског парламента.
ГЛАВА IV
УНИЈА СТУДЕНАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 18.
(1) Унија усклађује рад студентских парламената свих
високошколских установа Републике, организованих у
складу са одредбама овог закона, на заједничким програмима, расправља о питањима од заједничког интереса за
студенте, те руководи активностима у области међународне
сарадње.
(2) Унија дoнoси статут и друге опште акте у складу са
законом.
(3) Унија се уписује у судски регистар.
Члан 19.
Униja је надлежна да:
1) прeдстaвљa и зaступa студeнте прeд oргaнимa Рeпубликe,
2) усклaђуje рaд студeнтских прeдстaвничких тиjeлa у
Рeпублици,
3) прaти и унaпрeђуje интeрeсe студeнaтa нa нивoу Рeпубликe,
4) учeствуje у изрaди прoписa у oблaсти висoкoг
oбрaзoвaњa и студентског стандарда и прaти њихово
спрoвoђeњe,
5) бринe сe o услoвимa у кojимa дjeлуjу студeнтскa
прeдстaвничкa тиjeлa,
6) имeнуje прeдстaвникe студeнaтa у мeђунaрoднe
студeнтскe oргaнизaциje и другe oргaнизaциje у кojимa
учeствуjу прeдстaвници студeнaтa,
7) афирмише и подстиче академску мобилност и међународну размјену студената,
8) организује и учeствуje у oргaнизaциjи и финaнсирaњу дoмaћих и мeђунaрoдних прojeкaтa чиjи je циљ
пoбoљшaњe oпштeг пoлoжaja студeнaтa и зaштитa њихoвих интeрeсa нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм, држaвнoм и
мeђунaрoднoм нивoу и
9) обaвљa и другe пoслoвe oд интeрeсa зa студeнтe.
Члан 20.
(1) Органи Уније су:
1) скупштина,
2) управни одбор и
3) предсједник.
(2) Административно-техничке послове за Унију обавља секретар Уније, у складу са Статутом Уније.
Члан 21.
(1) Скупштина је највиши орган Уније сачињен од
представника чланица Уније.
(2) Скупштина је надлежна да:
1) доноси статут, пословник о раду и друге акте одређене Статутом Уније,
2) се брине о законитом обављању послова из надлежности Уније,
3) одлучује о статусним промјенама Уније,
4) разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи
обрачун,
5) бира и разрјешава предсједника, замјеника предсједника, секретара Уније, предсједнике стручних комисија
Уније и заштитника права студената,
6) усваја годишњи програм рада и финансијски план
Уније припремљен од управног одбора и
7) обавља и друге послове у складу са Статутом
Уније.
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Члан 22.
(1) На 1.000 студената студентски парламент високошколске установе именује по једног представника у
скупштину.
(2) Ако студентски парламент високошколске установе
представља мање од 1.000 студената, у том случају именује
само једног представника у скупштину.
Члан 23.
(1) Управни одбор чине предсједници студентских парламената чланица Уније и предсједници стручних комисија
Уније.
(2) Управни одбор у оквиру своје надлежности:
1) руководи радом Уније у периоду између два засједања скупштине,
2) припрема и учествује у изради статута и других аката
које доноси скупштина,
3) спроводи одлуке и закључке скупштине,
4) иницира формирање сталних и повремених комисија
за обављање послова Уније,
5) подноси извјештај о свом раду скупштини,
6) иницира ванредно засједање скупштине,
7) израђује финансијски план,
8) доноси правилник о расподјели средстава Уније,
9) управља имовином Уније и
10) обавља и друге послове у складу са Статутом Уније.
Члан 24.
(1) Предсједника Уније бирају чланови скупштине на
конститутивној сједници, из реда чланова скупштине.
(2) Предсједник Уније изабран је када за њега гласа натполовична већина укупног броја чланова скупштине, с тим
што за његов избор мора гласати најмање по један представник сваке високошколске установе чланице Уније.
(3) Предсједник Уније не може бити лице кривично
осуђивано.
(4) За предсједника Уније бира се члан скупштине који
је најмање друга година студија, а који је у досадашњем
школовању постигао изузетне резултате и дао допринос
афирмацији питања од значаја за студенте.
(5) Предсједник Уније представља и заступа Унију и
обавља друге послове у складу са Статутом Уније.
(6) Предсједник Уније бира се на период од годину дана.
(7) За предсједника Уније бира се сваке године студент
са друге високошколске установе.
(8) Предсједник Уније има замјеника, који обавља
послове у складу са Статутом Уније, а трајање његовог
мандата везано је за трајање мандата предсједника Уније.
(9) За свој рад предсједник и замјеник предсједника
Уније одговарају скупштини.
Члан 25.
(1) Секретара Уније бира скупштина, на приједлог
предсједника Уније.
(2) Секретар Уније бира се на период од годину
дана, натполовичном већином од укупног броја чланова
скупштине.
(3) Трајање мандата секретара Уније везано је за трајање
мандата предсједника Уније.
(4) Унија може да има секретара за међународну сарадњу.
Члан 26.
(1) Предсједник, потпредсједник и секретар Уније
имају право на мировање права и обавеза које произлазе из
статуса студента, у периоду од годину дана од дана ступања
на дужност.
(2) Начин рада органа управљања прописује се Статутом Уније.
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(3) Чланови скупштине и чланови управног одбора немају право на накнаду за свој рад у органима Уније, осим
покрића материјалних трошкова.
Члан 27.
(1) Унија у складу са овим законом и Статутом оснива
стручне комисије, које могу бити сталне и повремене.
(2) Сталне стручне комисије Уније су:
1) Комисија за међународну сарадњу,
2) Комисија за праћење реформе високог образовања и
3) Комисија за студентски стандард.
(3) Комисијe из става 2. овог члана имају предсједника,
кога бира скупштина натполовичном већином од укупног
броја чланова, а на приједлог предсједника Уније.
(4) Унија може формирати и друге комисије за обављање послова из своје надлежности.
(5) Предсједници комисија имају право на накнаду за
свој рад из властитих средстава Уније.
Члан 28.
(1) У оквиру Уније дјелује студeнт омбудсман, којег
бира скупштина у складу са Статутом на период од годину
дана, са могућношћу једног реизбора.
(2) На приједлог студентских парламената високошколских установа чланица Уније, скупштина бира замјеника
студeнта омбудсмана са сваке високошколске установе.
(3) Студeнт омбудсман:
1) прима притужбе студената које се односе на њихова
права и учествује у поступку медијације са надлежним органима високошколске установе,
2) савјетује студенте о начину остваривања њихових
права,
3) учествује у дисциплинским поступцима против студената ради заштите њихових права и
4) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим
актима Уније.
(4) Студeнт омбудсман у свом раду је независан и подноси скупштини годишњу информацију о раду.
Члан 29.
(1) Конститутивна сједница скупштине одржава се у
року од 30 дана од дана конституисања студентских парламената, а најкасније до 31. децембра.
(2) Рад Уније је јаван.
ГЛАВА V
ФИНАНСИРАЊЕ РАДА СТУДЕНТСКИХ
ПРЕДСТАВНИЧКИХ ТИЈЕЛА И СТУДЕНТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 30.
(1) Студентска представничка тијела из члана 5. тачка
1) овог закона могу се финансирати из:
1) средстава високошколских установа,
2) поклона, донација и завјештања и
3) других извора, ако су у складу са задацима студентског представничког тијела, те ако су у складу са законом и
статутом високошколске установе.
(2) Осим извора из става 1. овог члана, Унија се финансира из чланарина.
(3) Студентска представничка тијела из члана 5. тачка
1) могу се суфинансирати из буџета Републике.
Члан 31.
(1) Министарство расписује јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација.
(2) Средства за остваривање програма и пројеката из
става 1. овог члана обезбјеђују се у буџету Републике, а
воде се у Министарству.
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(3) Министар рјешењем именује комисију за избор програма или пројеката (у даљем тексту: комисија).
(4) Комисија из става 3. овог члана има пет чланова.
(5) Лице које непосредно учествује у активностима програма и пројеката, а члан је комисије не може учествовати у
раду и дужно је да на вријеме обавијести комисију о томе.
(6) Министар ће у случају из става 5. овог члана именовати другог члана комисије.
(7) Општи критеријуми за вредновање и рангирање
пријављених програма и пројеката су:
1) квалитет програма или пројекта,
2) финансијски план,
3) референтност подносиоца пријаве и
4) међународни карактер пројекта.
(8) Задатак комисије је да на основу критеријума из става 7. овог члана појединачно цијени и вреднује поднесене
програме и пројекте, те да објективним приступом изврши
стручно вредновање и рангирање пријављених програма и
пројеката.
(9) Посебни критеријуми могу се јавним конкурсом додатно прецизирати по појединим областима.
(10) Пројекти и програми могу се суфинансирати максимално до 80% њихове укупне вриједности.
(11) На основу извјештаја о раду комисије и приједлога
за суфинансирање предложених програма и пројеката министар доноси рјешење о одобравању средстава за суфинансирање.
(12) Министар доноси Правилник о поступку утврђивања критеријума за суфинансирање програма и пројеката
студентских организација.
Члан 32.
(1) Чланарину из члана 30. став 2. овог закона плаћају
високошколске установе чији су студентски парламенти
чланице Уније.
(2) Износ чланарине утврђује скупштина, сразмјерно
броју студената у високошколским установама чији су студентски парламенти чланице Уније.
Члан 33.
Студентска представничка тијела из члана 5. тачка 1)
овог закона доносе годишњи финансијски извјештај, на начин и у роковима предвиђеним статутом.
Члан 34.
Студентске организације из члана 5. тачка 2) овог закона могу се суфинансирати из сљедећих извора:
1) средстава високошколских установа предвиђених за
суфинансирање студентских активности, програма и пројеката,
2) средстава из буџета Републике намијењених за суфинансирање пријављених програма и пројекта,
3) поклона, донација и завјештања и
4) других извора, ако су у складу са задацима студентске организације, те ако су у складу са законом и статутом
високошколске установе.
ГЛАВА VI
ОБАВЕЗЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И
МИНИСТАРСТВА
Члан 35.
(1) Високошколске установе студентским представничким тијелима:
1) обезбјеђују простор за рад,
2) суфинансирају њиховe aктивности и
3) пружају административно-техничку помоћ.
(2) Високошколске установе дужне су да омогуће студентским представничким тијелима аутономно распо-
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лагање средствима за њихов рад, у складу са законом и
општим актима високошколских установа.
(3) Органи управљања високошколским установама дужни су да осигурају законитост рада студентских представничких тијела која дјелују на високошколским установама,
те законито и правовремено спровођење студентских избора и омогуће свим студентима равноправно учествовање у
изборима.
(4) Обавезе високошколских установа из ст. 1, 2. и 3.
овог члана прописују се статутом ових установа.
Члан 36.
(1) Министарство је дужно да води Регистар студентских представничких тијела и других студентских организација.
(2) Студентска представничка тијела и студентске организације могу почети да дјелују након уписа у Регистар
студентских представничких тијела и других студентских
организација.
(3) Садржај, обрасци и начин вођења регистра студентског организовања уређују се Правилником о вођењу Регистра студентских представничких тијела и других студентских организација.
(4) Министар доноси Правилник из става 3. овог члана.
ГЛАВА VII
НАДЗОР НАД РАДОМ СТУДЕНТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И КАЗНЕНА ОДРЕДБА
Члан 37.
(1) Министарство врши управни надзор над законитошћу рада и аката, као и над располагањем финансијским
средствима студентских представничких тијела из члана 6.
став 1. овог закона.
(2) Надзор над располагањем финансијским средствима стеченим из средстава високошколске установе врши
управни одбор високошколске установе, у складу са статутом високошколске установе.
(3) Студентска представничка тијела дужна су да
једном годишње достављају извјештаје о финансијском
пословању органима који врше надзор над њиховим радом.
(4) Студентска представничка тијела дужна су да приликом сваке промјене руководства и приликом конституисања нових сазива воде записник о примопредаји, кojи
нajмaњe сaдржи:
1) пoпис присутних,
2) днeвни рeд,
3) зaкључкe o свaкoj тачки днeвнoг рeдa,
4) попис опреме и других материјалних средстава којима располажу,
5) преглед званичне документације о статусном стању и
другим активностима и промјенама у раду,
6) преглед стања финансијских средстава којима располажу,
7) попис свих незавршених и завршених пројеката и активности које су спроведене у претходном периоду и
8) пoтпис зaписничaрa и учесника у примопредаји.
(5) Надзор над студентским организацијама из члана 5.
став 2. овог закона врши се у складу са законом.
Члан 38.
Инспекцијски надзор над примјеном овог закона врши
Републичка управа за инспекцијске послове, посредством
просвјетне инспекције.
Члан 39.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће
се за прекршај студентско представничко тијело, односно
студентска организација ако:
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1) дјелује супротно одредбама овог закона које прописују надлежност студентских представничких тијела и студентских организација,
2) дјелује, а није уписана у Регистар студентских представничких тијела и других студентских организација,
3) располаже финансијским средствима за рад супротно
одредбама овог закона,
4) стиче средства за рад супротно одредбама чл. 30. и
34. овог закона и
5) организује изборе за студентско представничко тијело супротно одредби чл. 10. и 11. овог закона.
(2) За прекршај из става 1. т. 3) и 4) овог члана казниће се предсједник студентског представничког тијела, односно студентске организације новчаном казном од 500 КМ
до 1.500 КМ.
ГЛАВА VIII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на
снагу овог закона донијети правилнике:
1) о суфинансирању програма и пројеката (члан 30. став
3) и
2) о Регистру студентског организовања (члан 36.
став 4).
Члан 41.
(1) Високошколске установе дужне су да ускладе своје
опште акте са овим законом у року од 90 дана од дана ступања на снагу правилника из члана 40. овог закона.
(2) Студентска представничка тијела и студентске организације дужне су да своје акте и организацију ускладе са
овим законом у року од 90 дана од дана ступања на снагу
правилника из члана 40. овог закона.
Члан 42.
Први избори за студентска представничка тијела у
складу са овим законом спровешће се по истеку трајања
мандата студентских представничких тијела чији мандат
траје у вријеме ступања на снагу овог закона.
Члан 43.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о Унији студената Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 71/09).
Члан 44.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-791/16
23. јуна 2016. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. 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 ЗАКОНА О ПРОМЕТУ ЕКСПЛОЗИВНИХ
МАТЕРИЈА И ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ И ГАСОВА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тринаестој сједници, одржаној 23. јуна 2016. године,
а Вијеће народа 4. јула 2016. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о промету
експлозивних материја и запаљивих течности и гасова није

