Четвртак, 11. јун 2009.

СЛУЖ БЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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Н а основу тачке 2. Амандмана ХЕ 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 ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
парничном поступку, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесетој сједници, одржаној
14. маја 2009. године - а Вијеће народа 26. маја 2009. године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о парничном поступку није угрожен витални
национални интерес конститутивних народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-523/09
2. јуна 2009. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Др Рајко Кузмановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Члан 1.
У Закону о парничном поступку (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 58/03, 85/03, 74/05 и 63/07) у члану
1. послије ријечи: “окружни судови” ријеч: “и” замјењује
се запетом и додају ријечи: “окружни привредни судови,
Виши привредни суд и”.
Члан 2.
У члану 13. ст. 2. и 3. бришу се.
Досадашњи став 4. постаје став 2.
Члан 3.
У члану 237. у ставу 1. тачка се замјењује запетом и
додају ријечи: “а у привредним споровима у року од 15
дана”.
У ставу 2. тачка се замјењује запетом и додају ријечи:
“а у привредним споровима 20.000,00 КМ ”.
Члан 4.
Послије Главе XXIX додаје се нова Глава ХХЕХ.а), која гласи: “ПОСТУПАК У ПРИВРЕДНИМ СПОРОВИМА” и нови чл. 433.а, 433.б, 433.в, 433.г, 433.д, 433.ђ и
433.е, који гласе:
“Члан 433.а
У поступку у привредним споровима примјењују се
одредбе овог закона, ако одредбама ове главе није другачије одређено.
Члан 433.б
Правила поступка у привредним споровима примјењују се:
1) у споровима у којима су странке Република Српска,
јединица локалне самоуправе, друга правна лица која нису уписана у судски регистар, привредна друштва, као и
друга правна или физичка лица која се уписују у одговарајуће регистре;
2) у споровима у којима се појављују правна лица која се финансирају из буцета (Републике или јединице локалне самоуправе), а уписана су у одговарајући судски регистар;
3) у споровима који произлазе из међусобних привредних односа ималаца радњи и других појединаца који
у виду регистрованог занимања обављају привредну дјелатност, као и из међусобних привредних односа тих лица и правних лица из тачке 1. овог члана.
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Члан 433.В
По пријему тужбе са прилозима тужени је дужан да
најкасније у року од 15 дана достави суду писмени одговор на тужбу.
По пријему одговора на тужбу суд ће одлучити да ли
ће заказати припремно рочиште или рочиште за главну
расправу.
Припремно рочиште суд ће заказати само ако би то, с
обзиром на сложеност предмета и друге околности, допринијело бржем и ефикаснијем рјешавању спора.
Припремно рочиште одржаће се, по правилу, најкасније у року од 15 дана од дана пријема у суду писменог
одговора на тужбу, односно од дана протека рока за
подношење одговора на тужбу, или ако је тужени поднио
противтужбу, у року од 15 дана од дана пријема одговора на противтужбу.
У хитним сличајевима суд може одмах по претходном
испитивању тужбе заказати припремно рочиште или рочиште за главну расправу.
Члан 433.Г
Рочиште за главну расправу ће се одржати најкасније
у року од 15 дана од дана пријема одговора на тужбу, односно од дана одржавања припремног рочишта.
Суд је овлашћен да закаже рочиште путем електронске поште.
Члан 433.д
Суд је дужан најкасније три дана прије одржавања рочишта провјерити да ли су испуњени услови из члана 111.
став 1. овог закона.
Члан 433.ђ
Рочиште за главну расправу не може се одгодити нити одложити на период дужи од 15 дана.
Члан 433.е
Против првостепене пресуде странке могу изјавити
жалбу у року од 15 дана на начин и под условима регулисаним у члану 203. став 1. овог закона.”.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-798/09
14. маја 2009. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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Н а основу тачке 2. Амандмана ХЕ 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 СУДСКИМ ТАКСАМА

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
судским таксама, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Тридесетој сједници, одржаној 14. маја 2009. године - а Вијеће народа 26. маја 2009. године потврдило да усвојеним Законом о измјенама и допунама
Закона о судским таксама није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-524/09
2. јуна 2009. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Др РајкоКузмановић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Четвртак, 11. јун 2009.

ЗАКОН

УКАЗ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУДСКИМ
ТАКСАМА

О ПРОГЈ1АШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ
И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ
РАТНИХ ДЕЈСТАВА ОД 20. МАЈА 1992. ДО
19. ЈУНА 1996. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Закону о судским таксама (“Службени гласиик Реиублике Српске”, број 73/08) у члану 10. послије става 1.
додаје се нови став 2., који гласи:
“(2) Такса се не плаћа:
а) на поднеске и одлуке суда у свим судским поступцима у остваривању права и статуса породица погинулих
бораца Војске Републике Српске, као и породица, цивилних жртава рата,
б) на поднеске и одлуке суда којим ратни војни инвалиди воде поступак за остваривање права из борачко-инвалидске заштите и
в) на поднеске којим се тражи издавање увјерења и на
увјерење ради остваривања права из здравственог и пензијско-инвалидског осигурања и увјерења потребног за
заснивање радног односа.
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Проглашавам Закон о измјенама Закона о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до
19. јуна 1996. године, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Тридесетој сједници, одржаној
14. маја 2009. године - а Вијеће народа 26. маја 2009. године потврдило да усвојеним Законом о измјенама Закона о
остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја
1992. до 19. јуна 1996. године није угрожен витални национални интерес конститутивних народа у Републици Српској.
Број: 01-020-518/09
2. јуна 2009. године
Бања Лука

Члан 2.
У Таксеној тарифи I - Парнични и извршни поступак
у Тарифном броју 1. у тачки 7. ријечи: “за одговор на тужбу” и тачка 13. бришу се.
Досадашање т. 14, 15. и 16. постају т. 13, 14. и 15.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА
НА НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ У ПЕРИОДУ РАТНИХ ДЕЈСТАВА
ОД 20. МАЈА 1992. ДО 19. ЈУНА 1996. ГОДИНЕ

Члан 3.
У Таксеној тарифи III - Земљишно-књижни поступак
у Тарифном броју 14. у тачки 2. у подтачки 3) број: “0.2”
замјењује се бројем: “0.1”, а у подтачки 5) број: “ 100.000”
замјењује се бројем: “50.000” .
Послије тачке 2. додаје се нова тачка 3., која гласи:
“3. Од плаћања таксе из тачке 2. овог тарифног броја
ослобођени су привредни субјекти (привредна друштва).”.

Члан 1.
У Закону о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 103/05 и 1/09) у члану
2. у ставу 4. ријечи: “чланом 20.” замјењују се ријечју:
“одредбама”.

Члан 4.
У Таксеној тарифи VII - Посебни случајеви у Тарифном броју 24. тачка 3. брише се.
Досадашње т. 4. и 5. постају т. 3. и 4.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 2. ријечи: “чланом 20.” замјењују се
ријечју: “одредбама”.
Члан 3.
У члану 20. у ставу 1. ријечи: “чл. 20. и 21.” замјењују
се ријечју: “одредбама”.
У истом члану у ставу 2. ријечи: “чланом 22а.” замјењују се ријечју: “одредбама”.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-799/09
14. маја 2009. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Др Рајко Кузмановић, с.р.

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.
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Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

На основу тачке 2. Амандмана XI. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

Број: 01-793/09
14. маја 2009. године
Бања Лука

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

На основу члана 105. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 85/06 и 30/07) и
члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 11. јуна 2009. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У
О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

I
У прву годину првог циклуса студија у школској 2009/10. години на јавне високошколске установе у Републици
Српској предлаже се упис 6542 студента, и то:

