12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

(4) Високе школе су дужне одредити одговорне наставнике у складу са ставом 3. овог члана најкасније до академске 2015/2016. године.”.
Члан 7.
У члану 100. ријечи: “као и могућност наставничког ангажовања по било ком основу,” бришу се.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, наставник може
бити уговорно ангажован у настави до годину дана, на
приједлог Сената високошколске установе, уколико по
претходно расписаном конкурсу није изабран одговарајући
кандидат, са могућношћу продужења за још једну годину
по истој процедури.”.
Члан 8.
У члану 110. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Статус редовног студента, поред услова из става
1. овог члана, престаје кад студент не заврши студије до
истека рока који се одређује у двоструком броју школских
година потребних за реализацију студијског програма.”.
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
“(3) У двоструки број школских година из става 2. овог
члана убраја се и апсолвентски стаж.
(4) У случају да обнови студијску годину, редован студент чије се студије финансирају из буџета прелази у статус
редовног студента који суфинансира своје школовање након 2015/2016. академске године.
(5) Студент који суфинансира своје школовање може
стећи статус студента чије се школовање финансира из
буџета под условима који су прописани општим актом високошколске установе.”.
Члан 9.
У члану 117. послије става 3. додаје се нови став 4, који
гласи:
“(4) Мандат чланова и предсједника Комисије за информисање траје четири године.”.
Члан 10.
У члану 119. послије става 4. додаје се нови став 5, који
гласи:
“(5) Министар рјешењем одређује висину накнаде за
рад предсједника, чланова и спољних сарадника Комисије
за информисање.”.
Члан 11.
У члану 125. послије става 2. додаје се нови став 3, који
гласи:
“(3) Поступак из става 2. овог члана не може да траје
дуже од четири мјесеца од дана достављања уредног захтјева за признавање странe високошколскe исправe.”.
Члан 12.
У члану 134. послије става 1. додаје се нови став 2, који
гласи:
“(2) Уколико диплома, додатак дипломи и увјерење о
стеченом звању садрже грешку у именима и бројевима, писању, као и друге очигледне нетачности, исправка се врши
у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.”.
Члан 13.
У члану 148. у ставу 1. ријечи: “2013/2014. године”
замјењују се ријечима: “2014/2015. године”, а ријечи:
“2016/2017. године” замјењују се ријечима: “2017/2018. године”.
Члан 14.
У члану 149. у ставу 2. ријечи: “2014/2015. године” замјењују се ријечима: “2015/2016. године”, а ријечи: “30.
септембром 2017. године” замјењују се ријечима: “30. септембром 2018. године”.
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Члан 15.
У члану 151. ст. 5. и 6. бришу се.
Члан 16.
Члан 152. мијења се и гласи:
“(1) Студент који није остварио услов из члана 49. ст. 5.
и 6. овог закона за упис наредне године студија има право
уписа наредне године под условима:
а) упис у академску 2010/2011. и 2011/2012. годину са
правом преноса највише два предмета, односно највише 15
ЕСTS бодова у наредну годину студија и
б) упис у академску 2013/2014, 2014/2015. и са правом
преноса највише 15 ЕСTS бодова из уписане године студија.”.
Члан 17.
Члан 158. мијења се и гласи:
“Овај закон не односи се на теолошке факултете, високе теолошке школе и теолошке академије и Високу школу
унутрашњих послова.”.
Члан 18.
Послије члана 158. додају се нови чл. 158а. и 158б, који
гласе:
“Члан 158а.
Теолошки факултети, високе теолошке школе и теолошке академије (у даљем тексту: “теолошке школе”) могу
бити у саставу универзитета, што се уређује посебним уговором између универзитета и оснивача теолошких школа,
према условима прописаним овим законом, општем акту
универзитета и прописима којима је уређен рад теолошких
школа.
Члан 158б.
(1) Висока школа унутрашњих послова може бити у
саставу универзитета, а то се уређује посебним уговором
између универзитета и Министарства унутрашњих послова, према условима прописаним овим законом, законом
којим се уређују унутрашњи послови, општем акту универзитета и Статутом Високе школе унутрашњих послова.
(2) За академска питања високошколских установа из
става 1. овог члана надлежан је Сенат универзитета.”.
Члан 19.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2417/13
28. новембра 2013. године
Бања Лука

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

1954
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 ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
заштити од насиља у породици, 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 допунама Закона о заштити од насиља у породици није угрожен витални
национални интерес ни једног конститутивног народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-3914/13
9. децембра 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

10.12.2013.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Члан 1.
У Закону о заштити од насиља у породици (“Службени
гласник Републике Српске”, број 102/12) у члану 9. у ставу
2. послије ријечи: “породици” додају се ријечи: “и спријечити понављање насиља”.
Члан 2.
У члану 12. став 5. брише се.
Члан 3.
У члану 13. у ставу 2. ријечи: “суд за прекршаје” замјењују се ријечима: “прекршајно одјељење надлежног
основног суда”.
У ставу 3. ријечи: “суду за прекршаје” и ријеч: “тужилац” бришу се.
Члан 4.
У члану 14. у ставу 2. ријечи: “за прекршаје” замјењују
се ријечима: “прекршајног одјељења надлежног основног
суда”.
У ставу 4. ријеч: “прекршајног” замјењује се ријечима:
“надлежног основног”.
У ставу 6. послије ријечи: “мјеру” додају се ријечи:
“доставља рјешење о њеном изрицању надлежноj организационој јединици Министарства унутрашњих послова на
спровођење и”.
Послије става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
“(7) Начин спровођења хитних мјера заштите уређује се
правилником из члана 26. став 3. овог закона.”.
Члан 5.
У члану 15. послије става 1. додајe се нови став 2, који
гласи:
“(2) Жртва насиља у породици, због претрпљеног насиља, страха и узнемирености, ради обезбјеђивања физичке заштите и остваривања својих права и интереса, као
и спречавања понављања насиља, има право да поднесе
надлежном центру за социјални рад, односно служби социјалне заштите захтјев за коришћење посебне мјере подршке – привремено збрињавање у сигурну кућу.”.
Досадашњи ст. 2, 3, 4. и 5. постају ст. 3, 4, 5. и 6.
Члан 6.
У члану 19. у ставу 1. ријечи: “путем центара за социјални рад, на основу рјешења о смјештају” замјењују се
ријечима: “у складу са актима јединица локалне самоуправе”.
Члан 7.
У члану 20. став 4. мијења се и гласи:
“(4) Правно лице којем је одобрено збрињавање жртве
насиља у сигурну кућу дужно је на захтјев Министарства
доставити све податке који се односе на број жртава и документацију о начину утрошка средстава из буџета Републике, у року од 30 дана.”.
Члан 8.
Послије члана 23. додаје се нови члан 23а, који гласи:
“Члан 23а.
(1) Надлежни суд може учиниоцу насиља у породици
изрећи рјешењем сљедеће заштитне мјере:
а) удаљење из стана, куће или неког другог стамбеног
простора,
б) забрана приближавања жртви насиља у породици
или породичној заједници (у даљем тексту: забрана приближавања жртви),
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в) забрана узнемиравања или ухођења жртве насиља у
породици или породичној заједници (у даљем тексту: забрана узнемиравања или ухођења жртве),
г) обавезан психосоцијални третман и
д) обавезно лијечење од зависности.
(2) Заштитне мјере из става 1. овог члана изричу се на
приједлог полиције, овлашћеног органа или оштећеног
лица и могу се изрећи самостално и без изрицања новчане казне, односно друге прекршајне санкције, а предмет су
директног извршења органа надлежних за њихово спровођење, у складу са одредбама овог закона.”.
Члан 9.
У члану 26. у ставу 3. послије ријечи: “спровођења” додају се ријечи: “хитних и”, a послије ријечи: “чл.” додају се
број: “13” и запета.
Члан 10.
Члан 43. мијења се и гласи:
“Ко прекрши хитне мјере заштите и заштитне мјере
које му је суд одредио примјеном овог закона, казниће се
у складу са одредбама закона којим се прописују кривична
дјела.”.
Члан 11.
Послије члана 43. додаје се нови члан 43а, који гласи:
“Члан 43а.
Новчаном казном од 3.000 КМ до 7.000 КМ казниће се
правно лице које реализује посебну мјеру подршке, које не
поступи у складу са чланом 20. став 4. Закона.”.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2418/13
28. новембра 2013. године
Бања Лука

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

1955
На основу члана 111. став 5. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник Републике Српске”,
брoj 71/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар за просторно
уређење, грађевинарство и екологију д о н o с и

П РА В И Л Н И К
О ЕКО-ОЗНАКАМА И О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА
ЕКО-ОЗНАКАМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се систем еко-означавања
и поступак додјеле еко-ознака, органи надлежни за управљање системом еко-ознака, од избора група производа и
њиховог еколошког критеријума до додјеле еко-ознаке и
закључивања уговора који се односи на услове за употребу
ознаке на начин који омогућава добровољно учешће правних и физичких лица чији производи и услуге задовољавају
захтјеве овог система.
Члан 2.
Еко-ознака је амблем који се додјељује на основу
утврђених критеријума, уз учешће стручњака и јавности
према утврђеном поступку, а односи се на квалитет са
становишта заштите животне средине током укупног животног циклуса и означава онај производ који у односу на
сродне или исте производе има смањен негативан утицај на
животну средину.
Члан 3.
(1) Еко-ознака се може додијелити производима и услугама широке потрошње у складу са Законом о заштити жи-

