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ти Правилник о сaдржajу, нaчину изрaдe и oблику сигурнoснoг извjeштаја (члан 20. став 5).
Члан 51.
(1) Постојеће жичaрe кoje рaде у складу са прописима који су били на снази прије ступања на снагу овог закона дужне су да у рoку oд шест мјесеци усклaде рaд и
пoслoвaњe са одредбама овог закона.
(2) У случajу нeиспуњaвaњa рока из става 1. oвoгa члана жичaре прeстajу са рaдoм, a oдoбрeњe им се одузима.
Члан 52.
Oвaj зaкoн ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2416/13
28. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1951
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 ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Проглашавам Закон о измјени и допуни Закона о тржишту хартија од вриједности, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Тридесет другој сједници,
одржаној 28. новембра 2013. године, а Вијеће народа дописом број: 03.2-349/13, од 9. децембра 2013. године, констатовало да усвојеним Законом о измјени и допуни Закона
о тржишту хартија од вриједности није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3907/13
9. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА
ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Закону о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12 и
59/13) у члану 260. став 2. брише се.
Члан 2.
Послије члана 260. додаје се нови члан 260а, који гласи:
“Члан 260а.
Чланови Комисије и овлашћена лица у Комисији не
одговарају за штету која настане приликом обављања дужности у примјени прописа којима се уређује област тржишта хартија од вриједности, осим ако се у поступку пред
надлежним органом докаже да су одређену радњу из које је
наступила штетна посљедица учинили или пропустили да
учине намјерно или грубом непажњом.”.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2411/13
28. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1952
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И
ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији,
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Тридесет другој сједници, одржаној 28. новембра 2013.
године, а Вијеће народа дописом број: 03.2-349/13, од 9.
децембра 2013. године, констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допуни Закона о обновљивим изворима
енергије и ефикасној когенерацији није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3908/13
9. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОБНОВЉИВИМ
ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

Члан 1.
У Закону о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике Српске”,
број 39/13) у члану 35. у ставу 1. ријечи: “са прикључном
снагом која одговара главном инсталационом осигурачу до
највише 63 А” бришу се, а ријечи: “44 kW” замјењују се
ријечима: “50 kW”.
Члан 2.
Члан 45. мијења се и гласи:
“(1) Влада ће донијети:
а) Акциони план Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије у року од девет мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона (члан 10. став 1),
б) Одлуку којом ће се уредити статусна питања и организација Оператора система подстицаја у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона (члан 13. став
3) и
в) Уредбу о врстама, садржају, квалитету и учешћу биогорива у транспорту у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона (члан 33).
(2) Министарство ће донијети Упутство о вођењу регистра пројеката из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији (члан 40. став 2).
(3) Регулаторна комисија ће у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона донијети:
а) Правилник о издавању цертификата за производно
постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији
(члан 9. став 2),
б) Правилник о гаранцији поријекла за електричну
енергију произведену из обновљивих извора енергије (члан
17. став 5) и
в) Правилник о подстицању производње електричне
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
(члан 29).
(4) Оператор система подстицаја ће донијети Правила
рада у року од три мјесеца од дана његовог оснивања (члан
14. став 2).
(5) Влада ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, прописати посебним актом планске показатеље производње и потрошње енергије из обновљивих
извора енергије и когенеративних постројења који се примјењују у Републици Српској до доношења Акционог плана из члана 10. став 1. Закона.
(6) До доношења подзаконских аката из става 1. тачка в)
и става 3. т. а) и в) овог члана, примјењују се подзаконски
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акти који су важили до дана ступања на снагу овог закона,
ако нису у супротности са овим законом.”.
Члан 3.
Послије члана 45. додаје се нови члан 45а, који гласи:
“Члан 45а.
(1) До успостављања Оператора система подстицаја
из члана 13. овог закона, административно-финансијске и
друге оперативне послове система подстицаја производње
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
обављаће Мјешовити холдинг ‘Електропривреда Републике Српске’ – Матично предузеће а. д. Требиње.
(2) Мјешовити холдинг ‘Електропривреда Републике
Српске’ – Матично предузеће а.д. Требиње обавезно је да
води одвојену рачуноводствену евиденцију и посебан намјенски рачун за купопродају електричне енергије произведене из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
за коју се остварује право на подстицај.”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2412/13
28. новембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

1953
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 ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
високом образовању, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесет другој сједници, одржаној 28.
новембра 2013. године, а Вијеће народа дописом број: 03.2349/13, од 9. децембра 2013. године, констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о високом
образовању није угрожен витални национални интерес ни
једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3913/13
9. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о високом образовању (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11 и 84/12) у члану 7.
послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Врста студија из става 1. овог члана дефинише се и
детаљније образлаже студијским програмом.”.
Члан 2.
Члан 49. мијења се и гласи:
“(1) Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, априлски, јунско-јулски, септембарски и октобарски.
(2) Јануарско-фебруарски, јунско-јулски и септембарски испитни рокови садрже два испитна термина.
(3) Априлски и октобарски испитни рокови садрже један испитни термин, с тим да се октобарски испитни рок
мора завршити најкасније до 15. октобра.
(4) Студенти имају право полагати испите у оба испитна термина прописана ставом 2. овог члана.
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(5) Студент стиче услов за упис наредне године студија ако је у студијској години у коју је уписан остварио 60
ECTS бодова.
(6) У случају да студент не испуни услове за упис наредне године студија, обнавља годину и има право да прати
наставу и полаже испите из наредне године студија до броја
бодова које је остварио у претходној години студија.
(7) Високошколска установа за студента из става 6. овог
члана утврђује испите које може слушати и полагати у наредној години студија, о чему води посебну евиденцију.
(8) Подаци уписани у евиденцију из става 7. овог члана
уписују се у студентску књижицу и матичну књигу након
што студент упише годину студија за коју је вођена евиденција.
(9) Апсолвентски стаж на првом циклусу студија траје
двије године од истека посљедње године студија, а на другом циклусу студија траје 12 мјесеци од истека посљедње
године студија.
(10) Изузетно од става 1. овог члана, високошколска
установа може организовати испитне рокове за апсолвенте
сваког календарског мјесеца, изузев јула и августа, са по
једним испитним термином.
(11) По истеку апсолвентског стажа, студент има право
да полаже испите уз накнаду трошкова.
(12) Правила студирања апсолвената уређују се општим
актом високошколске установе.”.
Члан 3.
У члану 62. став 1. тачка б) мијења се и гласи:
“б) доноси правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, на приједлог ректора, за
јавне високошколске установе, уз претходну сагласност
Министарства,”.
У тачки ж) послије ријечи: “односа” брише се ријеч:
“и” и додаје се запета.
У тачки и) послије ријечи: “сената” брише се ријеч: “и”
и додаје се запета.
У тачки ј) послије ријечи: “надлежностима” додаје се
ријеч: “и”.
Послије тачке ј) додаје се нова тачка к), која гласи:
“к) доноси опште акте из области материјално-финансијског пословања, у складу са законом и статутом високошколске установе.”.
У ставу 7. послије ријечи: “одбора” додају се ријечи:
“на јавној високошколској установи”.
Члан 4.
У члану 64. у ставу 2. тачка л) брише се.
Члан 5.
У члану 67. у ставу 1. тачка ж) мијења се и гласи:
“ж) предлаже управном одбору правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, по
претходно прибављеном мишљењу организационих јединица,”.
Члан 6.
Члан 85. мијења се и гласи:
“(1) Прије почетка сваке академске године, високошколска установа одређује одговорне наставнике и сараднике
за ту академску годину.
(2) За одговорне наставнике и сараднике на универзитету одређују се наставници и сарадници који испуњавају
прописан услове и који су изабрани у прописаном поступку
према овом закону или закону који је био важећи у вријеме
када су изабрани у звање.
(3) За одговорног наставника на академском студијском
програму који се изводе на високој школи одређује се наставник који има научни степен доктор наука у одговарајућој научној области.

