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зијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 134/11, 82/13 и 103/15).

Члан 116б.
На програм збрињавања вишка радника сагласност даје 

Влада. 

Члан 116в.
На питања из радног односа која нису овим законом 

другачије уређена примјењују се општи прописи којим се 
уређују радни односи.”.

Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1095/17 Предсједник
18. октобра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1848
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о при-
вредним друштвима, који је Народна скупштина Републи-
ке Српске усвојила на Двадесет другој сједници, одржаној 
18. октобра 2017. године, а Вијеће народа 27. октобра 2017. 
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и 
допуни Закона о привредним друштвима није угрожен ви-
тални национални интерес ни једног конститутивног наро-
да у Републици Српској.
Број: 01-020-3216/17 Предсједник
30. октобра 2017. годинe Републике,
Бањалука Милорад Додик, с.р.

З АКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ 

ДРУШТВИМА

Члан 1.
У Закону о привредним друштвима (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) 
послије члана 13. додаје се нови члан 13а, који гласи:

“Повећање основног капитала привредних друштава

Члан 13а.
Основни капитал свих правних форми привредних друшта-

ва може се повећати на начин утврђен овим законом, као и 
претварањем потраживања повјерилаца у удјеле, односно ак-
ције, без ограничења у односу на висину основног капитала, у 
складу са законом којим се уређује поступак реструктурирања 
и реорганизације дужника у стечајном поступку.”.

Члан 2.
У члану 108. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:
“(2) Повећање основног капитала друштва са ограниче-

ном одговорношћу може се вршити и претварањем потра-
живања у удио.

(3) Повећање основног капитала по основу из става 2. 
овог члана може се у току године извршити највише до по-
ловине основног капитала друштва који постоји у тренутку 
доношења одлуке скупштине чланова друштва.”.

Члан 3.
У члану 228. ст. 7. и 8. мијењају се и гласе:
“(7) Повећање основног капитала затвореног акционар-

ског друштва може се вршити и претварањем потраживања 
у акције.

(8) Повећање основног капитала по основу из става 7. 
овог члана може се у току године извршити највише до по-
ловине основног капитала друштва који постоји у тренутку 
доношења одлуке скупштине акционара друштва.”.

Члан 4.
У члану 233. у ставу 1. у тачки б) ријечи: “пореског дуга 

и” бришу се.

Члан 5.
Члан 243а. брише се.

Члан 6.
У члану 244. у ставу 1. ријечи: “чл. 243. и 243а.” за-

мјењују се ријечима: “члана 243.”.

Члан 7.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1096/17 Предсједник
18. октобра 2017. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1849
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чланом 120. Закона о високом образо-
вању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 
104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Влада Републике 
Српске, на 149. сједници, одржаној 26.10.2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БАЊОЈ ЛУЦИ

1. Разрјешавају се дужности чланови - представници 
оснивача у Управном одбору Универзитета у Бањој Луци, 
како слиједи:

1) др Мирко Раковић,
2) Предраг Раосављевић и
3) Михајло Марковић.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2576/17 Предсједница
26. октобра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1850
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03), у вези са чланом 
120. Закона о високом образовању (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 
и 90/16), Влада Републике Српске, на 149. сједници, одржа-
ној 26.10.2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА - ПРЕДСТАВНИКА 

ОСНИВАЧА У УПРАВНОМ ОДБОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БАЊОЈ ЛУЦИ

1. Именују се чланови - представници оснивача у 
Управни одбор Универзитета у Бањој Луци:

1) Тамара Ковачевић Прерадовић,
2) Игор Милуновић и
3) Миле Дмичић.
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2. Мандат чланова Управног одбора из тачке 1. овог рје-
шења траје четири године.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2577/17 Предсједница
26. октобра 2017. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. став 
3, а у вези са чланом 34. став 1. тачка 1) Закона о библио-
течко-информационој дјелатности (“Службени гласник 
Републике Српскe”, број 44/16), и члана 82. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 
57/16), у поступку разрјешења дужности директора Матич-
не библиотеке Источно Сарајево, 27. октобра 2017. године,  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МАТИЧНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Љиљана Кнежевић разрјешава се дужности дирек-
тора Матичне библиотеке Источно Сарајево, 6. новембра 
2017. године, због истека мандата.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/052-7943/17
27. октобра 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 31. 
став 3. Закона о библиотечко-информационој дјелатно-
сти (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/16), 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16) и члана 4. Закона о ми-
нистарским, владиним и другим именовањима Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
41/03), у поступку именовања вршиоца дужности дирек-
тора Матичне библиотеке Источно Сарајево, 27. октобра 
2017. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

1. Наташа Трифковић, дипломирани економиста, из 
Источног Новог Сарајева, именује се за вршиоца дужности 
директора Матичне библиотеке Источно Сарајево, 7. но-
вембра 2017. године, до окончања законом прописане про-
цедуре избора новог директора.

2. Именована обавља послове заступања и предста-
вљања Матичне библиотеке Источно Сарајево у правном 
промету, без ограничења.

3. Права, обавезе и одговорности директора Библиотеке 
односе се и на вршиоца дужности директора.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/052-7944/17
27. октобра 2017. године Министар,
Бањалука Др Дане Малешевић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. 
став 1. т. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 
и 92/12), на сједници одржаној 25. октобра 2017. године,  
д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Утврђује се да члан 59. Статута Универзитета у Бањој 

Луци, број: 02/04-3.927-15/12, од 12. априла 2012. године, 
није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом 
о високом образовању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16).

О б р а з л ож е њ е
Доц. др Зорица Дрљача и др Далибор О. Пејаковић, 

адвокати из Бање Луке, дали су Уставном суду Републике 
Српске одвојене иницијативе за покретање поступка за 
оцјењивање уставности и законитости члана 59. Статута 
Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.927-15/12, од 12. 
априла 2012. године. Из наведених иницијатива произлази 
да оспорена одредба Статута није у сагласности са чл. 24. и 
72. Закона о високом образовању (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15), те 
чланом 39. став 3. Устава Републике Српске. С тим у вези, 
даваоци иницијативе цитирају наведене одредбе Закона о 
високом образовању, као и одредбе члана 147. овог зако-
на, те закључују да је оспореном одредбом Статута, пре-
ма којој се декан именује на период од четири године, са 
могућношћу једног реизбора, прописан не само додатни 
посебни услов који би неко лице требало да испуњава да 
би било изабрано за декана високошколске установе већ 
истовремено и ограничење за лица која испуњавају посеб-
не услове одређене Законом. Имајући у виду да је оспоре-
ном одредбом Статута право неког лица да обавља дужност 
декана ограничено временски, иако то није била намјера 
законодавца, будући да Законом о високом образовању није 
прописано да се декан именује на период од четири године, 
са могућношћу једног реизбора те да, одређујући садржину 
статута као основног општег акта високошколске установе 
није овластио високошколску установу да статутом одре-
ди период на који се именује декан, даваоци иницијативе 
предлажу да Суд утврди да оспорена одредба није у сагла-
сности са наведеним законским рјешењима. Уз то, давалац 
иницијативе доц. др Зорица Дрљача сматра да оспорено 
прописивање није у сагласности ни са чланом 39. Устава, 
којим је утврђено да је свако слободан у избору занимања и 
запослења и под једнаким условима му је доступно радно 
мјесто и функција. Поред наведеног даваоци иницијативе, 
предлажу и да Суд, до доношења коначне одлуке, обустави 
примјену оспорене одредбе Статута.

Рјешењем број: У-90/16, од 30. новембра 2016. године, 
Суд је одлучио да о иницијативама води јединствен посту-
пак, припајајући иницијативу број: У-100/16 првоприспје-
лој иницијативи: У-90/16.

У одговору на иницијативу, који је доставио Универзи-
тет у Бањој Луци, оспорени су наводи давалаца иницијативе 
као неосновани те је, између осталог, наведено да оспоре-
ни Статут представља највиши општи правни акт Универ-
зитета у Бањој Луци, који је усвојен од стране Сената као 
највишег академског тијела овог универзитета, и то по про-
цедури прописаној Законом о високом образовању (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 104/11, 84/12, 
108/13, 44/15 и 90/16), као и да је Министарство просвјете 
и културе Републике Српске, у складу са чланом 24. Закона, 
дало сагласност на овај акт. У одговору се, такође, наводи 
да је и статутима свих организационих јединица Универ-
зитета у Бањој Луци експлицитно прописано ограничење 
мандата декана факултета / Академије умјетности, те да из 
садржине члана 79. став 9. Закона о високом образовању 
произлази да високошколска установа, односно универзи-
тет има не само право него и обавезу да утврди мандат де-
кана као руководног органа и ограничи његово временско 
трајање. Имајући у виду да је и Уставом Републике Српске 
утврђено ограничење мандата у органима законодавне и 
извршне власти, доносилац акта сматра да и организација 
и рад високошколских установа морају бити вођени истим 
уставним принципима, дакле принципом ограничења ман-
дата, водећи рачуна о загарантованим начелима академске 
слободе и академске самоуправе.

На основу члана 64. став 2. алинеја б) и члана 157. За-
кона о високом образовању (“Службени гласник Републике 


