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1141
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

ке 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 СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
студентском организовању, који је Народна скупштина Ре-
публике Српске усвојила на Седамнаестој редовној сједни-
ци, одржаној 24. јуна 2021. године, а Вијеће народа 5. јула 
2021. године констатовало да усвојеним Законом о измје-
нама и допунама Закона о студентском организовању није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2405/21 Предсједник
5. јула 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о студентском организовању (“Службени гла-

сник Републике Српске”, број 58/16) у члану 2. у ставу 3. 
ријечи: “Министарство просвјете и културе” замјењују се 
ријечима: “Министарство за научнотехнолошки развој, ви-
соко образовање и информационо друштво”.

Члан 2.
У члану 5. у ставу 3. ријечи: “законским прописима о 

студентском стандарду и” бришу се.

Члан 3.
У члану 31. у ставу 7. т. 3) и 4) бришу се.
Став 10. брише се.
Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 10. и 11.

Члан 4.
У члану 36. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Студентска представничка тијела и студентске 

организације су дужни, у року од 30 дана од дана избо-
ра новог руководства, доставити Министарству податке о 
новом руководству ради уписа у Регистар из става 1. овог 
члана.”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 5.
У члану 39. у ставу 1. послије тачке 2) додаје се нова 

тачка 3), која гласи:
“3) не достави податке ради уписа у Регистар у складу 

са чланом 36. овог закона,”.
Досадашње т. 3), 4) и 5) постају т. 4), 5) и 6).

Члан 6.
У члану 40. у тачки 1) послије ријечи: “пројеката” рије-

чи: “(члан 30. став 3)” замјењују се ријечима: “(члан 31. 
став 11)”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-496/21 Предсједник
24. јуна 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1142
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

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

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о 
управљању отпадом, који је Народна скупштина Републике 
Српске усвојила на Седамнаестој редовној сједници, одр-
жаној 24. јуна 2021. године, а Вијеће народа 5. јула 2021. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допуни Закона о управљању отпадом није угрожен витал-
ни национални интерес ни једног конститутивног народа у 
Републици Српској.
Број: 01-020-2402/21 Предсједник
5. јула 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О 

УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.
У Закону о управљању отпадом (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20) у чла-
ну 63и. у ставу 4. у тачки б) послије ријечи: “и уређаје),” 
додају се ријечи: “као и за гуме које су саставни дио ау-
томобила, аутобуса, теретних возила и приколица, радних, 
грађевинских и пољопривредних машина, доставних вози-
ла, трактора, вучних машина, авиона и других летјелица, 
транспортних средстава и комплета точкова (гума и напла-
так).”.

Тачка в) брише се.

Члан 2.
У члану 103б. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Обрачунски период за плаћање накнаде из члана 

63ј. овог закона почиње тећи од 1. јануара 2022. године.”.

Члан 3.
Прилог 3. замјењује се новим Прилогом 3. и чини са-

ставни дио овог закона.

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-493/21 Предсједник
24. јуна 2021. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1143
На основу члана 80. став 1. тачка 4. Устава Републи-

ке 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 СТОЧАРСТВУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
сточарству, који је Народна скупштина Републике Српске 
усвојила на Седамнаестој редовној сједници, одржаној 24. 
јуна 2021. године, а Вијеће народа 5. јула 2021. године кон-
статовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама За-
кона о сточарству није угрожен витални национални интерес 
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2407/21 Предсједник
5. јула 2021. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.
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