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На основу члана 138. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
127. сједници, одржаној 31.5.2017. године, д о н o с и

ОД Л У КУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ
СТУДЕНТЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПРВОГ,
ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЗА АКАДЕМСКУ
2017/18. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђује се висина школарине у академској 2017/18. години за редовне и ванредне студенте
на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса
студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској.
II
Висина школарине за редовне студенте првог циклуса
студија одређује се у сљедећим износима:
1. за студијске програме на медицинским факултетима,
студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности (осим смјерова: филмски, телевизијски, продукција, анимирани филм) - 660 КМ,
2. за студијске програме на медицинским факултетима 4.000 КМ, за одређен број студената који пристају да, осим
редовних трошкова на овом студијском програму, суфинансирају и дио трошкова наставе,
3. за студијски програм драмске умјетности - филмски и
телевизијски смјер, и смјер анимираног филма - 1.500 КМ,
4. за студијски програм драмске умјетности - смјер продукције - 1.000 КМ,
5. за све остале студијске програме - 440 КМ.
III
Висина школарине за редовне студенте другог циклуса
студија за све студијске програме износи 880 КМ, осим у
сљедећим случајевима:
1. за студијске програме ликовне умјетности - 1.500 КМ,
2. за студијске програме музичке умјетности - 1.500 КМ,
3. за студијске програме драмске умјетности - 3.000 КМ,
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4. за студијски програм на енглеском језику “International Master in Business and Administration” на Економском факултету Универзитета у Бањалуци - 10.000 КМ.
IV
Висина школарине за редовне студенте трећег циклуса
студија за све студијске програме износи 3.000 КМ, осим
за сљедеће студијске програме, за које школарина износи:
1. студијски програм “Обновљиви извори енергије и
еколошко инжењерство”, који се изводи на Универзитету у
Бањалуци - 5.000 КМ,
2. студијски програми из области биомедицинских наука, који се изводе на Универзитету у Бањалуци - 5.000 КМ,
3. студијски програм “Биоинжењеринг и медицинска
информатика”, који се изводи на Универзитету у Бањалуци
- 4.000 КМ.
V
1) Плаћања школарине из т. II и III ове одлуке, као и
плаћања износа који је утврђен као накнада за обнову године у случајевима када први пут обнављају поједину годину
студија, ослобођени су:
1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II
категорије,
3. студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. студенти са инвалидитетом и
5. студенти - дјеца без оба родитеља.
2) Управни одбор високошколске установе може донијети одлуку о ослобађању од плаћања школарине а на
терет властитих средстава највише пет студената, и то на
оним студијским програмима на којима није одобрен упис
студената на терет буџета Републике Српске.
VI
Студенти из тачке V подт. 1) и 2) ове одлуке ослобођени
су од плаћања школарине до навршених 26 година живота,
у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 134/11, 9/12 и 40/12).
VII
Студенти из тачке V подтачка 5) ове одлуке ослобођени
су од плаћања школарине до навршених 26 година живота.
VIII
Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до
VI категорије до навршених 26 година живота плаћају 50%
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од износа школарине утврђеног у т. II и III ове одлуке, односно плаћају 50% од износа који је утврђен као накнада за
обнову године у случајевима када студенти из ове категорије први пут обнављају поједину годину студија.

ске”, број 59/13), и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 127. сједници, одржаној 31.5.2017. године, д о н о с и

IX
Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским
установама у Републици Српској до навршених 26 година
живота плаћају 50% од износа школарине из т. II и III ове
одлуке, односно плаћају 50% од износа који је утврђен као
накнада за обнову године у случајевима када студенти из
ове категорије први пут обнављају поједину годину студија.

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ МХЕ “БЈЕЛАВА” НА
РИЈЕЦИ БЈЕЛАВИ И МХЕ “МАЛА БЈЕЛАВА” НА РИЈЕЦИ
МАЛОЈ БЈЕЛАВИ, ОПШТИНА ФОЧА

X
За ванредне студенте за све студијске програме првог
циклуса студија, осим за студијске програме на Високој
школи за туризам и хотелијерство у Требињу и Факултету
безбједносних наука у Бањалуци, утврђује се висина школарине у износу од 1.500 КМ.
За ванредне студенте на првом циклусу студија на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу утврђује
се висина школарине у износу од 750 КМ.
За ванредне студенте на првом циклусу студија на Факултету безбједносних наука у Бањалуци утврђује се висина школарине за студијски програм Безбједност и криминалистика у износу од 1.500 КМ и за студијски програм
Безбједност и криминалистика (старе генерације студената) у износу од 440 КМ.
XI
Висина школарине за ванредне студенте за студијске
програме на другом циклусу студија:
1. за ванредне студенте за све студијске програме на
другом циклусу студија (осим студијских програма драмске и музичке умјетности на Универзитету у Бањалуци)
износи 1.500 КМ,
2. за ванредне студенте на студијским програмима на
другом циклусу студија:
- музичке умјетности на Универзитету у Бањалуци
износи 4.000 КМ,
- драмске умјетности на Универзитету у Бањалуци
износи 3.000 КМ.
XII
1) Уписнине за редовне и ванредне студенте на свим
студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија утврђује јавна високошколска установа у складу са Законом и општим актом високошколске установе.
2) Јавна високошколска установа дужна је да објави
утврђену висину свих уписнина прије почетка академске
2017/18. године.
XIII
Висину школарине и уписнине за студенте стране држављане утврђује надлежни орган високошколске установе,
те су то високошколске установе дужне објавити прије почетка академске 2017/18. године.
XIV
За реализацију ове одлуке задужују се јавне високошколске установе у Републици Српској.
XV
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1314/17
31. маја 2017. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 12. став 6, а у вези са чланом 25. став 5.
Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Срп-

ОД Л У КУ

I
Покреће се поступак додјеле концесије за изградњу
и коришћење МХЕ “Бјелава” на ријеци Бјелави и МХЕ
“Мала Бјелава” на ријеци Малој Бјелави, општина Фоча,
укупне процијењене инсталисане снаге 2,523 MW и процијењене годишње производње 10,19 GWh.
II
Иницијативу за додјелу концесије за изградњу и коришћење малих хидроелектрана из тачке I ове одлуке
доставило је привредно друштво “Србињепутеви” д.о.о.
Фоча.
III
На основу иницијативе из тачке II ове одлуке и приложене документације потврђује се постојање јавног интереса за реализацију предметне концесије.
IV
Приликом израде документације за јавно надметање
потребно је утврдити услове за изградњу малих хидроелектрана, узимајући у обзир:
1) мишљење Општине Фоча од 20.6.2016. године и
17.3.2017. године и
2) могуће утицаје реверзибилне хидроелектране “Бук
Бијела”, за чију изградњу се спроводи поступак додјеле
концесије.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1321/17
31. маја 2017. године
Бањалука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

958
На основу члана 3. став 2. и члана 43. став 3. Закона о
Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, брoj 118/08), члана 348. Закона о стварним правима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 124/08, 58/09 и
95/11) и члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 20/12), Влада Републике Српске, на 126.
сједници, одржаној 25.5.2017. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА
ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ПРОСТОРУ
РАНИЈЕГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА “ЈЕЛШИНГРАД”
ФАБРИКА АЛАТНИХ МАШИНА БАЊАЛУКА

I
У Одлуци о начину и условима јавне продаје непокретности на простору ранијег Акционарског друштва “Јелшинград” фабрика алатних машина Бањалука (“Службени
гласник Републике Српске”, број 43/17) тачка II мијења се
и гласи:
“Предмет продаје је непокретност (земљиште) у својини
Републике Српске са 1/1, која се налази у Бањалуци на простору ранијег Акционарског друштва “Јелшинград” фабрика

