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Члан 1.
У Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), у члану 31. став 6. мијења се и гласи:
„На рјешење из става 5. овог члана може се уложити приговор Управном одбору
Агенције у року од осам дана од дана пријема рјешења.“
Послије става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
„(7) Одлука Управног одбора из става 6. овог члана је коначна и против ње се тужбом
може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема
одлуке.“
Члан 2.
Члан 33. мијења се и гласи:
„(1) Приједлог плана уписа студената првог и другог циклуса студија високошколске
установе достављају Министарству најкасније до 31. јануара за наредну академску
годину.
(2) Влада, на приједлог Министарства, доноси одлуку о броју студената који се
финансирају из буџета Републике и који суфинансирају своје школовање, за упис у прву
годину првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама, најкасније
до 30. априла текуће године за наредну академску годину.
(3) Високошколске установе достављају Министарству податке о укупном броју
студената уписаним у прву годину свих циклуса студија најкасније до 30. новембра, о
чему Министарство информише Владу.“
Члан 3.
У члану 62. у ставу 1. послије тачке д) додају се нове т. ђ), е) и ж) које гласе:
„ђ) разматра финансијски план и извјештај о финансијском пословању организационе
јединице,
е) предлаже Министарству висину школарине за студенте који суфинансирају своје
школовање,
ж) утврђује висину школарине за студенте који самофинансирају своје школовање,
ванредне студенте и студенте стране држављане,“.
Досадашње т. ђ), е), ж), з), и), ј) и к) постају т. з), и), ј), к), л), љ) и м).

Члан 4.
У члану 64. у ставу 2. т. з) и и) мијењају се и гласе:
„на приједлог наставно-научног вијећа додјељује почасно звање професор емеритус,
те почасни доктор наука,
предлаже Министарству број студената који се финансирају из буџета Републике и
број студената који суфинансирају своје школовање, за упис у прву годину првог и другог
циклуса студија,“.
Послије тачке и) додаје се нова тачка ј), која гласи:
„ј) утврђује број студената који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте
и студенте стране држављане, за упис у прву годину сва три циклуса студија,“.
Досадашње т. ј) и к) постају т. к) и л).
Члан 5.
Члан 71. мијења се и гласи:
„(1) Стручни орган факултета, односно умјетничке академије је наставно-научно
вијеће, односно наставно-умјетничко вијеће (у даљем тексту: вијеће).
(2) Вијеће чине наставници, сарадници и представници студената у складу са статутом
универзитета.
(3) Наставник или сарадник може бити члан само једног вијећа организационе
јединице, под условом да је запослен са пуним радним временом на високошколској
установи на којој се бира за члана вијећа.
(4) Члан вијећа може бити и наставник у научно-наставном звању и сарадник у
сарадничком звању на студијским програмима из области здравља и заштите здравља,
који је на високошколској установи у радном односу са непуним радним временом, а има
закључен уговор о раду са пуним радним временом са здравственом установом која је
наставна база универзитета.
(5) Чланови вијећа из реда студената бирају се непосредно на организационој
јединици из реда редовних студената и чине најмање 15% од укупног броја чланова
вијећа.
(6) Вијеће у оквиру своје надлежности:
а) доноси статут факултета, односно умјетничке академије, уз прибављено мишљење
управног одбора,
б) даје мишљење и приједлоге сенату о академским, научним, умјетничким и
стручним питањима, у складу са статутом високошколске установе,
в) даје приједлоге сенату у вези са промјенама у структури и садржају студијских
програма и наставним методама,
г) даје приједлог сенату за избор професора емеритуса и почасног доктора наука,
д) предлаже ректору именовање и разрјешење декана,
ђ) даје приједлог ректору у вези са радним статусом академског особља,
е) даје ректору мишљење на приједлог правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, у дијелу који се тиче те организационе јединице,
ж) бира представника у сенат високошколске установе,
з) предлаже програм развоја организационе јединице,
и) формира комисију за подношење извјештаја за избор у научно-наставно, односно
умјетничко-наставно звање и утврђује приједлог одлуке о избору кандидата,
ј) именује комисије за израду завршног рада на првом, другом и трећем циклусу
студија,

к) обавља и друге послове у складу са статутом и другим општим актима универзитета
и факултета, односно умјетничке академије.“
Члан 6.
У члану 72. став 2. мијења се и гласи:
„Декан, односно директор представља организациону јединицу, има права и обавезе у
складу са законом и статутима универзитета и организационе јединице, одговоран је за
законитост рада:
а) организује и руководи радом организационе јединице,
б) одлучује о коришћењу средстава до износа утврђеног статутом универзитета и
статутом организационе јединице и
в) подноси управном одбору финансијски план и извјештај о финансијском
пословању.“
Послије става 9. додаје се нови став 10. који гласи:
„(10) Декан факултета или умјетничке академије, односно директор
научноистраживачког института бира се на период од четири године са могућношћу још
једног избора.“
Члан 7.
У члану 113. у тачки г) ријечи: „све циклусе студија“ замјењују се ријечима: „првог
и другог циклуса студија“.
Члан 8.
У члану 114. т. ж) и з) мијењају се и гласе:
„предлагање Влади броја студената за упис у прву годину првог и другог циклуса
студија,
предлагање Влади висине школарине за студенте који се суфинансирају из буџета, на
приједлог јавних високошколских установа,“.
Члан 9.
Члан 128. мијења се и гласи:
„(1) Поступак признавања спроводи се у складу са одредбама овог закона, ако
међународним уговором није предвиђено другачије.
(2) Високошколске исправе стечене у СФРЈ до 6. априла 1992. године и у Републици
Србији не подлијежу поступку признавања у складу са овим законом.
(3) Јавне исправе из ст. 1. и 2. овог члана производе исто правно дејство као јавне
исправе издате у Републици Српској.“
Члан 10.
У члану 129. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:
„Високошколска установа, односно организациона јединица универзитета води:
а) матичну књигу студената,
б) регистар уз матичну књигу студената,
в) студентски досије,
г) евиденцију о издатим јавним исправама,
д) евиденцију о испитима,

ђ) евиденцију о признатим страним високошколским исправама и
е) евиденцију о мобилности студената, академског особља и административног
особља.
Подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе
обављања дјелатности високошколске установе, односно организационе јединице и за
потребе Министарства.“
Послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:
„(4) Високошколска установа дужна је да трајно чува документацију из става 1. овог
члана.
(5) Пoдaци уписaни у eвидeнциjу висoкoшкoлскe устaнoвe дoстaвљajу сe Mинистaрству
зa oбaвљaњe зaкoнoм утврђeних пoслoвa.“
Досадашњи став 4. постаје став 6.
Члан 11.
Послије члана 129. додаје се нови члан 129а. који гласи:
„Члан 129а.
(1) Министарство, с циљем прикупљања свеобухватних и стандардизованих података,
води јeдинствeни инфoрмaциoни систeм (у дaљeм тeксту: JИС).
(2) Mинистaрствo вoди рeгистaр:
a) лиценцирних висoкoшкoлских устaнoвa,
б) лиценцираних студиjских прoгрaмa,
в) студeнaтa,
г) зaпoслeних у висoкoшкoлским устaнoвaмa и
д) мобилности студената, академског особља и административног особља.
(3) Свe висoкoшкoлскe устaнoвe унoсe и aжурирajу пoдaткe из eвидeнциja из члана
129. oвoг зaкoнa у JИС, у oквиру oдгoвaрajућeг рeгистрa, у eлeктрoнскoј форми.
(4) Министар доноси Правилник о садржају и поступку вођења јeдинствeног
инфoрмaциoног систeма.
(5) Зa пoтрeбe вoђeњa рeгистарa и других података од значаја за развој система
високог образовања и зaштитe пoдaтaкa o личнoсти, фoрмирa сe jeдинствeни oбрaзoвни
брoj (у дaљeм тeксту: JOБ).
(6) ЈОБ прaти њeгoвoг нoсиoцa крoз свe циклусе oбрaзoвaњa и прeдстaвљa кључ зa
пoвeзивaњe свих пoдaтaкa o студeнту из JИС-a.
(7) JOБ прeдстaвљa индивидуaлну и нeпoнoвљиву oзнaку кoja сe сaстojи oд 16
кaрaктeрa и кoja сe дoдјeљуje студeнту у aутoмaтизoвaнoм пoступку прeкo JИС-a, нa
зaхтјeв висoкoшкoлскe устaнoвe, при првoм упису студeнтa нa висoкoшкoлску устaнoву.“
Члан 12.
Члан 130. мијења се и гласи:
„(1) На основу података из евиденције, високошколска установа, односно
организациона јединица издаје јавне исправе у складу са законом, подзаконским актом и
статутом високошколске установе.
(2) Јавне исправе у смислу овог закона су:
а) студентска књижица – индекс,
б) диплома о стеченом звању,
в) додатак дипломи,
г) увјерење о положеним испитима,
д) увјерење о стеченом звању и

ђ) увјерење о завршеном програму цјеложивотног учења.
(3) Високошколска установа издаје јавне исправе на једном од службених језика који
су у употреби у Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента.
(4) Када се настава остварује на неком од страних језика, јавне исправе се издају на
обрасцу који је штампан двојезично на једном од службених језика који су у употреби у
Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента, и на језику и писму
на којем се изводи настава.
(5) На захтјев студента, високошколска установа је дужна да изда диплому и додатак
дипломи и на енглеском језику.
(6) На захтјев студента, високошколска установа издаје јавну исправу о савладаном
дијелу студијског програма, која садржи податке о нивоу, врсти и садржају студија, као и
постигнуте резултате.
(7) На основу података из евиденције, високошколска установа издаје дупликат
дипломе о стеченом звању послије проглашења оригиналне дипломе неважећом у
‘Службеном гласнику Републике Српске’.
(8) На новој дипломи уписује се ознака да је ријеч о дупликату дипломе, која је издата
послије проглашења оригинала дипломе неважећим.
(9) Високошколска установа издаје увјерење о стеченом звању до издавања дипломе
којим се утврђује да је студент испунио услове за стицање звања из циклуса студија који
је завршио.
(10) Увјерење из става 9. овог члана издаје се у року од седам дана од дана завршетка
циклуса студија и важи до издавања дипломе и додатка дипломи.“
Члан 13.
У члану 135. у ставу 3. послије ријечи: „статутом“ додаје се запета и ријечи:
„подзаконским актом високошколске установе“.
Члан 14.
У члану 138. ст. 1. и 2. мијењају се и гласe:
„Школарина на јавним високошколским установама је износ новчаних средстава
којима суфинансирајући студент учествује у суфинансирању укупних трошкова његовог
студија на јавној високошколској установи, а самофинансирајући студент учествује у
финансирању укупних трошкова његовог студија на јавној високошколској установи.
Министарство предлаже Влади висину школарине за студијске програме на првом и
другом циклусу студија, на јавним високошколским установама, за студенте чије се
школовање суфинансира из буџета.“
Став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
Члан 15.
У члану 139. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:
„(4) Нoвчaнa срeдствa из влaститих прихoдa, рaспoдиjeљeнa у складу са актом
високошколске установе из стaвa 2. oвoг члaнa, на располагању су oргaнизaциoним
jeдиницaма, у пунoм изнoсу.
(5) Изузетно, средства из става 4. овог члана која су на располагању организационој
јединици могу да користе високошколске установе у чијем саставу се налази
организациона јединица, само уз претходну писмену сагласност декана или директора
организационе јединице.“

Члан 16.
У члану 143. у ставу 1. у тачки з) ријеч: „све“ брише се, а послије ријечи:
„програме“ додају се ријечи: „првог и другог циклуса студија“.
У тачки љ) послије заграде брише се ријеч: „и“ и додаје запета, а послије тачке љ)
додају се нове т. м) и н) и гласе:
„м) не води или ако води неуредно евиденције прописане чланом 129. став 1. овог
закона,
н) не уносе и ажурирају или ако неуредно уносе и ажурирају податке из евиденција у
ЈИС (члан 129а. став 1),“.
Досадашња тачка м) постаје тачка њ).
Члан 17.
У члану 144. у ставу 1. послије тачке е) додаје се нова тачка ж), која гласи:
„ж) ако користи новчана средства супротно одредбама члана 139. ст. 4. и 5. овог
закона,“.
Досадашње т. ж) и з) постају т. з) и и).
Члан 18.
Послије члана 144 додаје се нови члан 144а. који гласи:
„Члан 144а.
Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се декан, односно директор
организационе јединице за незаконито пословање (члан 72. став 2).“
Члан 19.
У члану 147. став 4. брише се.
Досадашњи ст. 5, 6, 7. и 8. постају ст. 4, 5, 6. и 7.
Члан 20.
У члану 152. ријечи: „2016/2017. и 2017/18.“ замјењују се ријечима: „2018/2019,
2019/2020. и 2020/2021.“.
Члан 21.
Послије члана 156. додају се нови чл. 156а. и 156б. који гласе:
„Члан 156а.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети
Правилник о садржају и поступку вођења јeдинствeног инфoрмaциoног систeма (члан 129а.
став 4).

Члан 156б.
(1) До доношења правилника из члана 129а. овог закона, високошколска установа ће
прикупљати податке о студентима у складу са прописима који су важили до ступања на
снагу овог закона.
(2) Високошколска установа ће студенту, у року од мјесец дана од дана почетка првог
семестра, додијелити ЈОБ, односно привремени ЈОБ, у аутоматизованом поступку преко
ЈИС-а.
(3) Студентима уписаним на студије до ступања на снагу овог закона високошколска
установа ће додијелити ЈОБ, односно привремени ЈОБ, у аутоматизованом поступку
преко ЈИС-а, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.“
Члан 22.
У члану 158. послије ријечи: „академије“ ријечи: „и Високу школу унутрашњих
послова“ бришу се.
Члан 23.
Члан 158б. брише се.
Члан 24.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.

Број: 02/1-021-302/18
Датум: 29.3.2018.

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ПРИЛОГ
ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Текст предложених измјена уграђен у основни текст Закона)
Члан 31.
(1) На основу извјештаја и оцјене комисије стручњака и узимајући у обзир препоруку
Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ, директор Агенције
може:
а) донијети рјешење о акредитацији,
б) упутити писмо очекивања или
в) донијети рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију.
(2) Рјешењем о акредитацији потврђује се стандард квалитета рада високошколске
установе, односно потврђује се да сви или дио студијских програма које она изводи
задовољавају тражени стандард квалитета.
(3) При свакој акредитацији утврђује се рок сљедећег поступка акредитације.
(4) Писмо очекивања је акт којим се указује на недостатке у погледу испуњености
стандарда квалитета студијског програма, односно високошколске установе и изражава
очекивање да ће наведени недостаци бити отклоњени у датом року.
(5) Директор Агенције ће донијети рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију за све
или дио студијских програма које изводи високошколска установа на основу оцјене комисије стручњака да високошколска установа не испуњава стандарде за осигурање
квалитета у високом образовању или ако високошколска установа у року из става 4. овог
члана не отклони утврђене недостатке.
(6) На рјешење из става 5. овог члана може се уложити приговор Управном одбору
Агенције у року од осам дана од дана пријема рјешења.
(7) Одлука Управног одбора из става 6. овог члана је коначна и против ње се
тужбом може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од
дана пријема одлуке.
Члан 33.
(1) Приједлог плана уписа студената првог и другог циклуса студија
високошколске установе достављају Министарству најкасније до 31. јануара за
наредну академску годину.
(2) Влада, на приједлог Министарства, доноси одлуку о броју студената који се
финансирају из буџета Републике и који суфинансирају своје школовање, за упис у
прву годину првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама,
најкасније до 30. априла текуће године за наредну академску годину.
(3) Високошколске установе достављају Министарству податке о укупном броју
студената уписаним у прву годину свих циклуса студија најкасније до 30. новембра,
о чему Министарство информише Владу.
Члан 62.
(1) Управни одбор високошколске установе обавља послове утврђене законом и
статутом високошколске установе, а нарочито:
а) даје мишљење о статуту високошколске установе,

б) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, на
приједлог ректора, за јавне високошколске установе, уз претходну сагласност
Министарства,
в) утврђује планове финансирања и развоја,
г) доноси годишњи програм рада високошколске установе, на приједлог сената
високошколске установе,
д) доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун,
ђ) разматра финансијски план и извјештај о финансијском пословању
организационе јединице,
е) предлаже Министарству висину школарине за студенте који суфинансирају
своје школовање,
ж) утврђује висину школарине за студенте који самофинансирају своје
школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане,
з) усмјерава, контролише и оцјењује рад ректора или директора у домену
финансијског пословања,
и) одлучује о коришћењу средстава преко износа утврђеног статутом високошколске
установе,
ј) одлучује о приговору запослених на одлуке тијела високошколске установе који су у
првом степену одлучивали о правима, обавезама и одговорностима запослених из радног
односа,
к) подноси оснивачу најмање једанпут годишње извјештај о пословању високошколске
установе,
л) доноси одлуку о формирању и укидању организационих јединица на универзитету
на
приједлог сената,
љ) даје сагласност на статут организационих јединица у складу са својим
надлежностима и
м) доноси опште акте из области материјално-финансијског пословања, у складу са
законом и статутом високошколске установе.
(2) Управни одбор има најмање седам, а највише 11 чланова и чине га представници:
академског особља, неакадемског особља, студената и оснивача.
(3) Представници оснивача, чије именовање врши Влада, чине највише једну трећину
укупног броја чланова управног одбора.
(4) Представнике академског и неакадемског особља бира и именује сенат
високошколске установе у поступку јавне конкуренције, по процедури утврђеној
статутом високошколске установе.
(5) Најмање један члан управног одбора бира се из реда студената, а бира га
студентско представничко тијело по процедури утврђеној посебним актом, а именује га
сенат високошколске установе.
(6) Чланови управног одбора именују се на период од четири године, осим
представника студената чији мандат траје једну годину.
(7) Предсједник управног одбора на јавној високошколској установи бира се из реда
академског особља.
Члан 64.
(1) Одговорност за академска питања у високошколској установи има сенат као највише
академско тијело које чине представници академског особља и студената.
(2) Сенат високошколске установе одлучује о свим академским питањима, а посебно:

а) одлучује о питањима наставне, научне, умјетничке и стручне дјелатности
високошколске
установе,
б) доноси статут и друге опште акте високошколске установе уз претходно прибављено
мишљење управног одбора и сагласност Министарства,
в) доноси опште акте у складу са законом и статутом високошколске установе,
г) доноси студијске програме првог, другог и трећег циклуса студија,
д) бира ректора и проректоре универзитета, односно директора високе школе,
ђ) објављује конкурс за избор наставника и сарадника у складу са правилником из
члана 62. став 1. тачка б) и врши избор академског особља на приједлог наставно-научног
и наставно-умјетничког вијећа организационе јединице,
е) именује комисије у поступку стицања доктората наука,
ж) даје сагласност на извјештаје у поступку стицања научног звања доктора наука,
з) на приједлог наставно-научног вијећа додјељује почасно звање професор
емеритус, те почасни доктор наука,
и) предлаже Министарству број студената који се финансирају из буџета
Републике и број студената који суфинансирају своје школовање, за упис у прву
годину првог и другог циклуса студија,
ј) утврђује број студената који самофинансирају своје школовање, ванредне
студенте и студенте стране држављане, за упис у прву годину сва три циклуса
студија,
к) даје приједлог управном одбору за оснивање и укидање факултета и других
организационих јединица на универзитету и
л) даје сагласност на статут организационих јединица у складу са својим
овлашћењима.
Члан 71.
(1) Стручни орган факултета, односно умјетничке академије је наставно-научно
вијеће, односно наставно-умјетничко вијеће (у даљем тексту: вијеће).
(2) Вијеће чине наставници, сарадници и представници студената у складу са
статутом универзитета.
(3) Наставник или сарадник може бити члан само једног вијећа организационе
јединице, под условом да је запослен са пуним радним временом на високошколској
установи на којој се бира за члана вијећа.
(4) Члан вијећа може бити и наставник у научно-наставном звању и сарадник у
сарадничком звању на студијским програмима из области здравља и заштите
здравља, који је на високошколској установи у радном односу са непуним радним
временом, а има закључен уговор о раду са пуним радним временом са здравственом
установом која је наставна база универзитета.
(5) Чланови вијећа из реда студената бирају се непосредно на организационој
јединици из реда редовних студената и чине најмање 15% од укупног броја чланова
вијећа.
(6) Вијеће у оквиру своје надлежности:
а) доноси статут факултета, односно умјетничке академије, уз прибављено
мишљење управног одбора,
б) даје мишљење и приједлоге сенату о академским, научним, умјетничким и
стручним питањима, у складу са статутом високошколске установе,
в) даје приједлоге сенату у вези са промјенама у структури и садржају студијских
програма и наставним методама,
г) даје приједлог сенату за избор професора емеритуса и почасног доктора наука,

д) предлаже ректору именовање и разрјешење декана,
ђ) даје приједлог ректору у вези са радним статусом академског особља,
е) даје ректору мишљење на приједлог правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, у дијелу који се тиче те организационе јединице,
ж) бира представника у сенат високошколске установе,
з) предлаже програм развоја организационе јединице,
и) формира комисију за подношење извјештаја за избор у научно-наставно,
односно умјетничко-наставно звање и утврђује приједлог одлуке о избору
кандидата,
ј) именује комисије за израду завршног рада на првом, другом и трећем циклусу
студија,
к) обавља и друге послове у складу са статутом и другим општим актима
универзитета и факултета, односно умјетничке академије.

Члан 72.
(1) Орган руковођења факултета или умјетничке академије је декан, а орган
руковођења научноистраживачког института је директор.
(2) Декан, односно директор представља организациону јединицу, има права и
обавезе у складу са законом и статутима универзитета и организационе јединице,
одговоран је за законитост рада:
а) организује и руководи радом организационе јединице,
б) одлучује о коришћењу средстава до износа утврђеног статутом универзитета и
статутом организационе јединице и
в) подноси управном одбору финансијски план и извјештај о финансијском
пословању.
(3) За декана организационе јединице може бити именован наставник у научнонаставном звању који је запослен са пуним радним временом на том универзитету и члан
је вијећа те организационе јединице.
(4) Изузетак од става 3. овог члана је да за декана може бити именован и наставник у
научно-наставном звању из клиничких грана медицине и стоматологије, који је у радном
односу са непуним радним временом на универзитету, а има закључен уговор о раду са
пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база универзитета, уз
обавезу да по избору за декана заснује радни однос са пуним радним временом на
универзитету.
(5) Декана именује и разрјешава ректор, на приједлог вијећа организационе јединице,
по процедури утврђеној статутом универзитета.
(6) Декан доноси појединачне акте у складу са законом и статутима и општим актима
универзитета и факултета или умјетничке академије.
(7) Декан за свој рад одговара вијећу факултета или умјетничке академије и органима
универзитета, у складу са статутом универзитета.
(8) Избор и разрјешење директора организационе јединице утврђује се статутом
универзитета.
(9) Поступак разрјешења декана, те разлози за смјену прије истека мандата, утврђују
се статутом универзитета.

(10) Декан факултета или умјетничке академије, односно директор
научноистраживачког института бира се на период од четири године са могућношћу
још једног избора.
Члан 113.
Влада је надлежна да:
а) доноси, на приједлог Министарства, годишње акционе планове за спровођење
стратегије развоја образовања у Републици Српској,
б) обезбјеђује средства јавним високошколским установама за финансирање сва три
циклуса
наставе, истраживања и умјетничког рада, у складу са уписном политиком и важећим
прописима у области високог образовања и финансијског пословања,
в) обезбјеђује посебна средства јавним високошколским установама ради остваривања
једнаких услова за остваривање права на високо образовање студентима са
инвалидитетом,
г) утврђује број студената за упис у прву годину студија првог и другог циклуса
студија на јавним високошколским установама, на приједлог Министарства, и
д) утврђује висину школарине за студенте који суфинансирају своје школовање на
јавним високошколским установама, на приједлог Министарства.
Члан 114.
Министарство је одговорно за:
а) координацију и развој високог образовања у Републици,
б) предлагање Влади акционих планова за спровођење стратегије развоја образовања у
Републици,
в) креирање уписне политике у складу са циљевима развоја високог образовања и
потребама
тржишта рада,
г) спровођење процедуре лиценцирања високошколских установа у Републици,
д) вођење Регистра високошколских установа и Регистра наставника и сарадника и
других података од значаја за развој система високог образовања,
ђ) прописивање облика и садржаја јавних докумената које издају високошколске
установе,
е) вођење регистра о признавању страних диплома,
ж) предлагање Влади броја студената за упис у прву годину првог и другог
циклуса студија,
з) предлагање Влади висине школарине за студенте који се суфинансирају из
буџета, на приједлог јавних високошколских установа,
и) промоцију интеграције наставног и истраживачког рада и стимулацију
истраживачких програма на универзитетима и високим школама,
ј) промоцију мобилности студената и наставног особља и обезбјеђење мобилности
студената и наставног особља унутар Републике, БиХ, европског подручја високог
образовања и у свијету,
к) промоцију и обезбјеђење сарадње између високошколских установа у Републици,
БиХ и високошколских установа у регији и у свијету,
л) промоцију и законску могућност једнаког приступа високом образовању, стручном
развоју и обуци, цјеложивотном учењу и свим другим аспектима високог образовања у
Републици и

љ) подржавање и подстицање јачих веза између сектора високог образовања,
индустрије, привреде и друштва.
Члан 128.
(1) Поступак признавања спроводи се у складу са одредбама овог закона, ако
међународним уговором није предвиђено другачије.
(2) Високошколске исправе стечене у СФРЈ до 6. априла 1992. године и у
Републици Србији не подлијежу поступку признавања у складу са овим законом.
(3) Јавне исправе из ст. 1. и 2. овог члана производе исто правно дејство као јавне
исправе издате у Републици Српској.
Члан 129.
(1) Високошколска установа, односно организациона јединица универзитета
води:
а) матичну књигу студената,
б) регистар уз матичну књигу студената,
в) студентски досије,
г) евиденцију о издатим јавним исправама,
д) евиденцију о испитима,
ђ) евиденцију о признатим страним високошколским исправама и
е) евиденцију о мобилности студената, академског особља и административног
особља.
(2) Подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за
потребе обављања дјелатности високошколске установе, односно организационе
јединице и за потребе Министарства.
(3) Подаци из евиденције користе се тако да се обезбјеђује заштита идентитета
студената, у складу са законом.
(4) Високошколска установа дужна је да трајно чува документацију из става 1.
овог члана.
(5) Пoдaци уписaни у eвидeнциjу висoкoшкoлскe устaнoвe дoстaвљajу сe
Mинистaрству зa oбaвљaњe зaкoнoм утврђeних пoслoвa.
(6) Министар доноси Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води
високошколска установа.

Члан 129а.
(1) Министарство, с циљем прикупљања свеобухватних и стандардизованих
података, води јeдинствeни инфoрмaциoни систeм (у дaљeм тeксту: JИС).
(2) Mинистaрствo вoди рeгистaр:
a) лиценцирних висoкoшкoлских устaнoвa,
б) лиценцираних студиjских прoгрaмa,
в) студeнaтa,
г) зaпoслeних у висoкoшкoлским устaнoвaмa и
д) мобилности студената, академског особља и административног особља.
(3) Свe висoкoшкoлскe устaнoвe унoсe и aжурирajу пoдaткe из eвидeнциja из
члана 129. oвoг зaкoнa у JИС, у oквиру oдгoвaрajућeг рeгистрa, у eлeктрoнскoј
форми.

(4) Министар доноси Правилник о садржају и поступку вођења јeдинствeног
инфoрмaциoног систeма.
(5) Зa пoтрeбe вoђeњa рeгистарa и других података од значаја за развој система
високог образовања и зaштитe пoдaтaкa o личнoсти, фoрмирa сe jeдинствeни
oбрaзoвни брoj (у дaљeм тeксту: JOБ).
(6) ЈОБ прaти њeгoвoг нoсиoцa крoз свe циклусе oбрaзoвaњa и прeдстaвљa кључ
зa пoвeзивaњe свих пoдaтaкa o студeнту из JИС-a.
(7) JOБ прeдстaвљa индивидуaлну и нeпoнoвљиву oзнaку кoja сe сaстojи oд 16
кaрaктeрa и кoja сe дoдјeљуje студeнту у aутoмaтизoвaнoм пoступку прeкo JИС-a, нa
зaхтјeв висoкoшкoлскe устaнoвe, при првoм упису студeнтa нa висoкoшкoлску
устaнoву.
Члан 130.
(1) На основу података из евиденције, високошколска установа, односно
организациона јединица издаје јавне исправе у складу са законом, подзаконским
актом и статутом високошколске установе.
(2) Јавне исправе у смислу овог закона су:
а) студентска књижица – индекс,
б) диплома о стеченом звању,
в) додатак дипломи,
г) увјерење о положеним испитима,
д) увјерење о стеченом звању и
ђ) увјерење о завршеном програму цјеложивотног учења.
(3) Високошколска установа издаје јавне исправе на једном од службених језика
који су у употреби у Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева
студента.
(4) Када се настава остварује на неком од страних језика, јавне исправе се издају
на обрасцу који је штампан двојезично на једном од службених језика који су у
употреби у Републици, на ћирилици или латиници, зависно од захтјева студента, и
на језику и писму на којем се изводи настава.
(5) На захтјев студента, високошколска установа је дужна да изда диплому и
додатак дипломи и на енглеском језику.
(6) На захтјев студента, високошколска установа издаје јавну исправу о
савладаном дијелу студијског програма, која садржи податке о нивоу, врсти и
садржају студија, као и постигнуте резултате.
(7) На основу података из евиденције, високошколска установа издаје дупликат
дипломе о стеченом звању послије проглашења оригиналне дипломе неважећом у
„Службеном гласнику Републике Српске“.
(8) На новој дипломи уписује се ознака да је ријеч о дупликату дипломе, која је
издата послије проглашења оригинала дипломе неважећим.
(9) Високошколска установа издаје увјерење о стеченом звању до издавања
дипломе којим се утврђује да је студент испунио услове за стицање звања из циклуса
студија који је завршио.
(10) Увјерење из става 9. овог члана издаје се у року од седам дана од дана
завршетка циклуса студија и важи до издавања дипломе и додатка дипломи.
Члан 135.
(1) Средства за обављање дјелатности високог образовања јавним високошколским
установама обезбјеђују се из сљедећих извора:

а) буџета Републике,
б) властитих прихода,
в) буџета јединица локалне самоуправе,
г) донација и
д) других извора.
(2) Средства за обављање дјелатности високог образовања приватним високошколским
установама обезбјеђује оснивач из сљедећих извора:
а) властитих прихода,
б) донација и
в) других извора.
(3) Новчана средства из ст. 1. и 2. овог члана припадају високошколској установи и
организационој јединици која их је остварила и користе се у складу са законом, статутом,
подзаконским актом високошколске установе и усвојеним финансијским планом.
(4) Високошколске установе могу се финансирати само из оних извора који не утичу на
њихову аутономију.
(5) За коришћење финансијских средстава, у складу са финансијским планом и
прописима који регулишу област високог образовања и финансијског пословања,
одговоран је ректор универзитета, односно директор високе школе.
Члан 138.
(1) Школарина на јавним високошколским установама је износ новчаних средстава
којима суфинансирајући студент учествује у суфинансирању укупних трошкова
његовог студија на јавној високошколској установи, а самофинансирајући студент
учествује у финансирању укупних трошкова његовог студија на јавној
високошколској установи.
(2) Министарство предлаже Влади висину школарине за студијске програме на
првом и другом циклусу студија, на јавним високошколским установама, за
студенте чије се школовање суфинансира из буџета.
(3) Право уписа у наредну годину студија у својству студената који се финансирају из
буџета Републике имају студенти који се рангирају у оквиру укупног броја студената чије
се студије финансирају из буџета.
(4) Рангирање студента из става 4. овог члана утврђује се према ранг-листи која се
формира на основу броја остварених EСТS бодова и постигнутог успјеха, на начин и по
поступку утврђеним општим актом високошколске установе.
(5) Висина школарине на приватној високошколској установи утврђује се у складу са
чланом 57. став 1. овог закона.
(6) Уписнине из члана 137. став 1. тачка б) су накнаде које студенти плаћају приликом
уписа на високошколску установу, и то:
а) административни трошкови уписа,
б) накнаде за неположене испите студената који обнављају годину,
в) накнаде за комисијске испите,
г) накнаде за признавање диплома за студенте који прелазе са других факултета због
наставка
школовања,
д) накнаде за штампање диплома, дипломских испита и трошкова промоције и
ђ) накнаде које се плаћају при упису сваког семестра.
Члан 139.

(1) Средства остварена од властитих прихода високошколска установа, односно
њихове организационе јединице распоређују за:
а) унапређење дјелатности високошколских установа,
б) накнаде радницима који су непосредно учествовали у стицању властитог прихода,
у
складу са законским прописима којима се регулишу радни односи и плате и
в) директне материјалне трошкове настале активношћу којом се стиче властити
приход.
(2) Управни одбор високошколске установе доноси правилник о критеријумима за
расподјелу властитих прихода, у складу са правилником из члана 136. став 2. овог закона,
на основу приједлога вијећа организационих јединица.
(3) Актом из става 2. овог члана прецизира се на који начин и у ком омјеру
организациона јединица има финансијска овлашћења и преузима одговорност унутар
високошколске установе и то тако да се прецизно евидентирају и одреде приходи и
расходи свих организационих јединица, поштујући однос учињених расхода и остварених
прихода унутар организационе јединице.
(4) Нoвчaнa срeдствa из влaститих прихoдa, рaспoдиjeљeнa у складу са актом
високошколске установе из стaвa 2. oвoг члaнa, на располагању су oргaнизaциoним
jeдиницaма, у пунoм изнoсу.
(5) Изузетно, средства из става 4. овог члана која су на располагању
организационој јединици могу да користе високошколске установе у чијем саставу
се налази организациона јединица, само уз претходну писмену сагласност декана
или директора организационе јединице.
Члан 143.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће се за прекршај високошколска
установа:
а) ако не дозволи приступ високом образовању на основу: пола, расе, сексуалне
оријентације, физичког или другог недостатка, брачног стања, боје коже, језика,
вјероисповијести, политичког или другог мишљења, националног, етничког или
социјалног поријекла, везе са неком националном заједницом, имовине, рођења, броја
година или неког другог статуса (члан 5. став 4.),
б) ако упише студента супротно одредбама члана 6. ст. 1, 2. и 3. овог закона,
в) ако не објави наставни план прије почетка наставе за наредну академску годину
(члан
40. став 2.),
г) ако изврши измјену студијског програма супротно члану 42. ст. 3. и 4. овог закона и
ако не обавијести Министарство о извршеним измјенама студијског програма,
д) ако не организује полагање испита у складу са чланом 46. овог закона,
ђ) ако не омогући јавност приликом провјере свих облика знања (члан 48. став 2.),
е) ако организује полагање испита супротно утврђеним роковима и терминима (члан
49.
ст. 1, 2. и 3.),
ж) ако не омогући студенту остваривање права из члана 49. став 6. овог закона,
з) ако прије расписивања конкурса за упис нових студената не утврди и
Министарству не предложи висину школарине за наредну школску годину за студијске
програме првог и другог циклуса студија (члан 56. став 1. тачка в),
и) ако изврши избор у звања супротно одредбама чл. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. и 84. овог
закона,

ј) ако не утврди одговорног наставника и сарадника (члан 85.),
к) ако не распише конкурс за избор академског особља (члан 89.),
л) ако не закључи уговор са студентом који је уписан на ту високошколску установу
(члан 102. став 1.),
љ) ако не води или ако води неуредно матичну књигу студената, евиденцију о издатим
јавним исправама, евиденцију о испитима и друге евиденције прописане од стране
Министарства (члан 129. став 1.),
м) не води или ако води неуредно евиденције прописане чланом 129. став 1. овог
закона,
н) не уносе и ажурирају или ако неуредно уносе и ажурирају податке из
евиденција у ЈИС (члан 129а. став 1),
њ) ако не усклади статут или друге опште акте са овим законом (члан 157.).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у високошколској
установи, новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ.
Члан 144.
(1) Новчаном казном од 5.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај
високошколска установа:
а) ако додијели звања која нису предвиђена законом из члана 9. став 2. овог закона,
б) ако је приликом лиценцирања планирала упис студента само у прву годину
студија, а
након добијања дозволе за извођење студијског програма у првој години његовог
извођења,
извршила упис студента у више године студија (члан 15. ст. 2. и 4),
в) ако не достави банкарску гаранцију (члан 15. став 11),
г) ако обавља дјелатност високог образовања ван сједишта без одобрења
Министарства
(члан 15. став 12),
д) ако обавља дјелатност високог образовања у Републици, а није уписана у регистар
из
члана 21. став 2,
ђ) ако изводи студијски програм за који није добила рјешење о испуњености услова и
дозволу за рад (члан 22. став 8),
е) ако не достави план уписа и податке о уписаним студентима у складу са чланом
33.
ст. 1. и 3. овог закона,
ж) ако користи новчана средства супротно одредбама члана 139. ст. 4. и 5. овог
закона,
з) ако не изврши упис кандидата у прву годину студија у складу са планом уписа
(члан
33. став 2) и
и) ако, супротно подацима из евиденције коју води, изда јавну исправу (чл. 130, 131.
и
132).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у високошколској
установи за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.
Члан 144а.

Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се декан, односно директор
организационе јединице за незаконито пословање (члан 72. став 2).
Члан 147.
(1) Лица изабрана у академска звања (наставници и сарадници) која та звања имају на
дан ступања на снагу овог закона задржавају та звања до истека периода на које су
бирани.
(2) Започети избор у звање наставника, сарадника и професора емеритуса према
прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона окончаће се према тим
прописима, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
(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.
(4) Лице коме је додијељено звање професора емеритуса према закону који је важио
до дана ступања на снагу овог закона задржава тај статус.
(5) Мандат органа високошколске установе, који су изабрани према прописима који су
важили до дана ступања на снагу овог закона, траје до времена истека мандата на који су
бирани.
(6) Мандат чланова Савјета, предсједника и чланова Комисије за информисање, који
су изабрани према прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, траје
до времена истека мандата на који су бирани.
(7) Просвјетна инспекција спровешће надзор над законитошћу избора наставника и
сарадника на свим високошколским установама у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Члан 152.
Студeнт кojи ниje oствaриo услoв зa упис нaрeднe гoдинe студиja из члaнa 49. ст. 5. и
6. oвoг зaкoнa имa прaвo уписa нaрeднe гoдинe у aкaдeмску 2018/2019, 2019/2020. и
2020/2021. гoдину сa прaвoм прeнoсa нajвишe 15 EЦTС бoдoвa, бeз oбзирa нa тo кoликo
je прeдмeтa искaзaнo брojeм бoдoвa кojи сe прeнoсe или сa прaвoм прeнoсa нajвишe двa
прeдмeтa, бeз oбзирa нa тo сa кoликo EЦTС бoдoвa су искaзaни ти прeдмeти.
Члан 156а.
Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети
Правилник о садржају и поступку вођења јeдинствeног инфoрмaциoног систeма (члан
129а. став 4).
Члан 156б.
(1) До доношења правилника из члана 129а. овог закона, високошколска
установа ће прикупљати податке о студентима у складу са прописима који су
важили до ступања на снагу овог закона.
(2) Високошколска установа ће студенту, у року од мјесец дана од дана почетка
првог семестра, додијелити ЈОБ, односно привремени ЈОБ, у аутоматизованом
поступку преко ЈИС-а.
(3) Студентима уписаним на студије до ступања на снагу овог закона
високошколска установа ће додијелити ЈОБ, односно привремени ЈОБ, у

аутоматизованом поступку преко ЈИС-а, у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона.
Члан 158.
Овај закон не односи се на теолошке факултете, високе теолошке школе и
теолошке академије.
Члан 158б.
Брише се.

