ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
У Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број 73/10) у члану 27. послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
„(2) Агенција је јавна установа и начин њеног оснивања, организације и рада
врши се у складу са законским прописима који регулишу систем јавних служби.
(3) Агенцију оснива Влада.“
Досадашњи став 2. постајe став 4, а досадашњи став 3. брише се.
Члан 2.
У члану 28. став 2. мијења се и гласи:
„Директора и замјеника директора Агенције именује и разрјешава Влада,
након спроведеног поступка јавне конкуренције.“
Став 5. мијења се и гласи:
„Управни одбор Агенције именује и разрјешава Влада на период од четири
године након спроведеног поступка јавне конкуренције, с могућношћу реизбора на
још један мандат.“
Члан 3.
У члану 33. у ставу 1. послије ријечи: „студената“ додају се ријечи: „првог
циклуса студија,“ а ријеч: „децембра“ замјењује се ријечју: „јануара“.
У ставу 2. ријечи: „даје сагласност на план уписа јавних високошколских
установа најкасније до 30. марта“ замјењују се ријечима: „доноси одлуку о броју
студената за упис у прву годину првог циклуса студија на јавним високошколским
установама најкасније до 30. априла“.
У ставу 3. ријеч: „октобра“ замјењује се ријечју: „новембра“.
Члан 4.
У члану 49. у ставу 6. послије ријечи: „студент“ ријечи: „из става 5. овог
члана“ бришу се.
Члан 5.
У члану 64. у ставу 2. на крају тачке ј) брише се слово ''и'' и додаје се
зарез, а у тачки к) брише се тачка и додаје слово ''и'', а на крају става 2. додаје се
нова тачка л) која гласи:''изузетно од члана 100. овог закона и у складу са
потребама високошколске установе, а на приједлог наставно-научног вијећа

организационе јединице, доноси одлуку о продужетку радног ангажовања
редовног професора за највише двије академске године.
Члан 6.
У члану 85. ст. 3. и 4. бришу се.
Члан 7.
Члан 90. мијења се и гласи:
„(1) Универзитет може ангажовати наставнике и лекторе који имају
одговарајући избор са другог универзитета из Републике, БиХ или иностранства за
извођење наставе, а у складу са статутом универзитета.
(2) Висока школа може ангажовати наставнике који имају одговарајући
избор са друге високошколске установе из Републике, БиХ или иностранства за
извођење наставе, а у складу са статутом високе школе.
(3) Наставници из ст. 1. и 2. овог члана могу бити одређени за одговорне
наставнике у складу са чланом 85. став 1. овог закона.
(4) Права и обавезе наставника из ст. 1. и 2. овог члана уређује се уговором
за извођење наставе, под условима и на начин прописан општим актом
високошколске установе.“
Члан 8.
У члану 141. послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који гласе:
„(3) Ако Министарство у вршењу управног надзора утврди да
високошколска установа у цијелости или за поједине студијске програме не
испуњава неки од услова за обављање дјелатности високог образовања прописаних
овим законом, одредиће примјерен рок у којем је високошколска установа дужна да
отклони утврђене недостатке.
(4) Ако високошколска установа из става 3. овог члана не отклони
недостатке у утврђеном року, Министарство ће спровести поступак одузимања
дозволе за рад високошколској установи или дозволе за извођење појединих
студијских програма на тој високошколској установи, на начин и по поступку
прописаном за издавање дозволе за рад.
(5) Високошколска установа којој је одузета дозвола за рад или дозвола за
извођење појединих студијских програма дужна је затеченим студентима
обезбиједити настављање и завршетак школовања у складу са чланом 15. став 10.
овог закона.“
Члан 9.
У члану 147. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Наставницима и сарадницима који су даном ступања на снагу овог
закона затечени у умјетничко-наставничком или сарадничком звању, а не
испуњавају услове за избор у исто или више звање прописане чланом 78. став 1.

тачка д) подтачка 1, или тачка ђ) подтачка 1, продужава се изборни период у истом
звању најдуже за три године.“
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. послије ријечи: „циклуса“
ријечи: „ван Републике“ бришу се.
Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.
Члан 10.
У члану 148. у ставу 1. послије ријечи: „2012/2013. године“ додаје се запета
и ријечи: „осим студената уписаних на дипломске студије у трајању од пет или
шест година који могу завршити ове студије најдуже до краја академске 2015/2016.
године“.
Члан 11.
У члану 151. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6. који гласе:
„(5) Високошколске установе које су добиле дозволу за рад за извођење
студијског програма првог циклуса из области фармације у складу са одредбама
раније важећег закона имају обавезу да омогуће студентима завршетак студија
најдуже до краја академске 2014/2015. године.
(6) Ако је високошколској установи из става 5. овог члана у међувремену
одузета дозвола за рад, она је дужна затеченим студентима обезбиједити
настављање и завршетак школовања на другој лиценцираној високошколској
установи која изводи исти или сродан студијски програм.“
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број: 01-1179/11
Датум: 15. јул 2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Мр Игор Радојичић

