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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

39/13, 108/13 и 79/15) у члану 5. у тачки г) ријеч: “(вјетроелектране)” брише се.
Члан 2.
У члану 21. у ставу 1. у тачки а) подтачка 2) брише се.
Досадашње подт. 3), 4), 5), 6) и 7) постају подт. 2), 3),
4), 5) и 6).
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Осим произвођача из става 1. тачка а) овог члана,
право на премију може да оствари и произвођач који испуњава услове из става 1. т. б) и в) овог члана ако производи
електричну енергију у постројењима ефикасне когенерације чија је снага већа од 10 МW закључно са 30 МW.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-250/19
14. марта 2019. године
Бањалука

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 ДОПУНИ
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о високом образовању, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Трећој сједници, одржаној 14. марта
2019. године, а Вијеће народа 25. марта 2019. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни Закона о високом образовању није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1361/19
26. марта 2019. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о високом образовању (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15,
90/16 и 31/18) у члану 5. у ставу 2. ријечи: “(у даљем тексту:
Министарство)” бришу се.
Члан 2.
У члану 10. у ставу 2. ријеч: “Министарство” замјењује
се ријечима: “Министарство за научнотехнолошки развој,
високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство)”.
Члан 3.
У члану 13. у ставу 2. ријечи: “министар просвјете и
културе” замјењују се ријечима: “министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
(у даљем тексту: министар)”.
Члан 4.
У члану 49. став 11. брише се.
Досадашњи став 12. постаје став 11.
Члан 5.
У члану 98. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Наставник и сарадник који се налази на породиљском одсуству или боловању дужем од годину дана има
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право на мировање рокова за избор у академска звања, у
складу са статутом високошколске установе.”.
У ставу 4. ријечи: “става 1.” замјењују се ријечима: “ст.
1. и 2.”.
Члан 6.
У члану 148. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Студенти уписани на дипломски студиј који су
испунили услове за стицање статуса апсолвента до краја
академске 2017/2018. године, према одредбама Закона о
универзитету (‘Службени гласник Републике Српске’, бр.
12/93, 14/94, 99/04 и 92/05), могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија најдуже до краја академске 2019/2020. године.”.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
“(2) Студенти уписани на дипломски студиј у трajaњу
oд пeт или шeст година према одредбама Закона о универзитету могу завршити те студије по започетом наставном
плану и програму, условима и правилима студија најдуже
до краја академске 2021/2022. године.
(3) Студенти уписани на постдипломски студиј према
одредбама Закона о универзитету могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима
и правилима студија најдуже до краја академске 2019/2020.
године.”.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.
У досадашњем ставу 2, који постаје став 4, ријечи: “става 1.” замјењују се ријечима: “ст. 1, 2. и 3.”.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 5, ријечи: “става 1.” замјењују се ријечима: “ст. 1, 2. и 3.”.
Члан 7.
У члану 149. у ставу 2. ријечи: “30. септембром 2020. године” замјењују се ријечима: “30. септембром 2022. године”.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-251/19
14. марта 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182, члана 187. ст. 1. и 2. и члана 254.
став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/11 и 34/17),
Народна скупштина Републике Српске, на Трећој сједници,
одржаној 14. марта 2019. године, донијела је с љ е д е ћ и

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБАВЕЗАМА КОЈЕ
ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
ПРОИСТИЧУ ИЗ ПРОЦЕСА ПРИДРУЖИВАЊА
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ СА ПРЕГЛЕДОМ МЈЕРА И
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНИХ ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ,
ТЕ О ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА У ПРИБЛИЖАВАЊУ
ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској
унији са прегледом мјера и активности реализованих током
2018. године, те о оствареним резултатима у приближавању
прописа Републике Српске прописима Европске уније.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-258/19
14. марта 2019. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

