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8) Правилник о условима за производњу генетског материјала и пренос јајних ћелија и ембриона (члан 18. став
5),
9) Правилник о условима и начину лиценцирања приплодњака (члан 22. став 10),
10) Правилник о условима и начину вођења централног
регистра приплодњака (члан 23. став 3),
11) Правилник о начину вођења евиденције о осјемењавању и природном припусту (члан 26. став 2),
12) Правилник о садржају и начину вођења регистра
узгајивача квалитетно приплодних животиња (члан 28.
став 3),
13) Правилник о начину и условима одобравања организација за узгој и признатих удружења узгајивача (члан
32. став 3),
14) Правилник о облику, садржају и начину вођења регистра организација за узгој (члан 34. став 2),
15) Програм очувања генетичких ресурса из области
сточарства (члан 38. став 5),
16) Правилник о садржају пријаве и поступак признавања нове расе, соја или хибрида (члан 39. став 5),
17) Правилник о условима за рад сабирних центара
(члан 42. став 5),
18) Правилник о обиљежавању и испитивању сјемена
и услова у погледу узгојне вриједности (члан 44. став 5),
19) Правилник о обиљежавању и испитивању генетског
материјала ембриона и јајних ћелија (члан 45. став 2),
20) Правилник о квалитету производа животињског
поријекла и услова за рад овлашћене лабораторије, за контролу квалитета свјежег сировог млијека, квалитета јаја и
утврђивање категорија и класа трупова и полутки закланих
животиња (члан 51. став 6),
21) Правилник о начину означавања појединих врста
гајених животиња (члан 52. став 7),
22) Правилник о начину вођења матичних књига и
узгојних регистара (члан 53. став 7) и
23) Правилник о начину прикупљања и вођења евиденције и коришћењу података из централне базе података
(члан 54. став 4).
Члан 65.
До доношења прописа из члана 64. овог закона примјењиваће се прописи који су важили до дана ступања
на снагу овог закона, ако нису у супротности са његовим
одредбама.
Члан 66.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о сточарству (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
34/06 и 100/11).
Члан 67.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-637/15
21. маја 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

724
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 ЗАКОНА О
ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Проглашавам Закон о измјенама Закона о високом образовању, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четвртој сједници, одржаној 21. маја 2015. године,
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5.06.2015.

а Вијеће народа 1. јуна 2015. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама Закона о високом образовању
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-1948/15
3. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о високом образовању (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) у члану 148. у ставу 1. ријечи: “2014/2015. године” замјењују се
ријечима: “2015/2016. године”.
Члан 2.
У члану 149. у ставу 2. ријечи: “2015/2016. године” замјењују се ријечима: “2016/2017. године”, а ријечи: “30.
септембра 2018. године” замјењују се ријечима: “30. септембра 2019. године”.
Члан 3.
Члан 152. мијења се и гласи:
“Студент који није остварио услов за упис наредне године студија из члана 49. ст. 5. и 6. овог закона има право
уписа наредне године у академској 2015/2016. години са
правом преноса највише 15 ECTS бодова, без обзира на то
колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе
или са правом преноса највише два предмета, без обзира на
то са колико ECTS бодова су исказани ти предмети.”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-638/15
21. маја 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

725
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 ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
здравственој заштити, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четвртој сједници, одржаној 21. маја
2015. године, а Вијеће народа 1. јуна 2015. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона
о здравственој заштити није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-1951/15
3. јуна 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Члан 1.
У Закону о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Српске”, број 106/09) у члану 4. у ставу
1. послије ријечи: “доноси” ријечи: “Средњорочну стратегију” замјењују се ријечју: “Стратегију”.

