
Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА 
ЗА СЕК ТОР ЗА УПРА ВЉА ЊЕ НА ПЛА ТОМ ПО РЕ ЗА 

У ПО РЕ СКОЈ УПРА ВИ

1. Ве ли мир Ку ко бат, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста -
вља се за по моћ ни ка ди рек то ра за Сек тор за упра вља ње на -
пла том по ре за у По ре ској упра ви, на пе ри од од пет го ди на. 

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1670/11 Предсједник
21. јула 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. т. г. и з. и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске “, број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сједни -
ци од 21. јула 2011. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ПО МОЋ НИ КА ДИ РЕК ТО РА 
ЗА СЕК ТОР ЗА КОН ТРО ЛУ, ИС ТРА ГЕ И ОБА ВЈЕ ШТАЈ НЕ

ПО СЛО ВЕ У ПО РЕ СКОЈ УПРА ВИ

1. Зо ран Ко ва че вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, по ста -
вља се за по моћ ни ка ди рек то ра за Сек тор за кон тро лу,
истра ге и оба вје штај не по сло ве у По ре ској упра ви, на пе -
ри од од пет го ди на. 

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1671/11 Предсједник
21. јула 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.

На осно ву чла на 15. став 1. тач ка з) и чла на 43. став 6.
За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре -
пу бли ке Срп ске”, број 118/08) и чл. 25. и 26. За ко на о др -
жав ним слу жбе ни ци ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 118/08) и чла на 84. став 3. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09 и 74/10), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед-
ни ци од 21. јула 2011. го ди не,  д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИМЕ НО ВА ЊУ СЕ КРЕ ТА РА МИ НИ СТАР СТВА УПРА ВЕ
И ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

1. Сње жа на Дра го са вље вић, ди пло ми ра ни прав ник,
име ну је се за се кре та ра Ми ни стар ства упра ве и ло кал не
са мо у пра ве, на пе ри од од пет го ди на.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1661/11 Предсједник
21. јула 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 6. За ко на о игра ма на сре ћу -
Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 67/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој
упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар фи нан си ја, на
прије длог ди рек то ра Ре пу блич ке упра ве за игре на сре ћу,
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПРО СТОР НИМ И ТЕХ НИЧ КИМ УСЛО ВИ МА 
И НА ЧИ НУ ПРИ РЕ ЂИ ВА ЊА КЛА ЂЕ ЊА ПУ ТЕМ СМС-а 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се про стор ни и тех нич ки
усло ви и на чин при ре ђи ва ња кла ђе ња пу тем СМС-а, по сту -

пак ре ги стра ци је и иден ти фи ка ци је игра ча, по сту па ње са
упла та ма и ис пла та ма у по ступ ку при ре ђи ва ња кла ђе ња пу -
тем СМС-а и  усло ви ко је при ре ђи вач тре ба да ис пу ња ва у
по гле ду про грам ске по др шке и опре ме, као и усло ви над зо -
ра, си гур но сна на че ла и на че ла од го вор ног при ре ђи ва ња.

Члан 2.

По је ди ни пој мо ви у сми слу овог пра вил ни ка има ју
сље де ће зна че ње:

а) кла ђе ње пу тем СМС-а је при ре ђи ва ње кла ди о нич ке
игре пу тем СМС-а, у ко јој играч мо же од и гра ти игру са мо -
стал но, кроз ин тер ак ци ју са си сте мом, без не по сред ног
при су ства пред став ни ка при ре ђи ва ча,

б) ре ги стра ци ја игра ча је по сту пак пре у зи ма ња и чу ва -
ња по да та ка о игра чу, на осно ву уго во ра скло пље ног на ре -
ги стро ва ним мје сти ма при ре ђи ва ча,

в) иден ти фи ка ци ја игра ча је про вје ра ис прав но сти по -
да та ка игра ча да тих при ли ком скла па ња уго во ра са при ре -
ђи ва чем, те про вје ра пу но љет но сти игра ча  про вје ром лич -
них до ку ме на та,

г) ра чун игра ча је ра чун до ди је љен игра чу од при ре ђи -
ва ча при ли ком скла па ња уго во ра и на ла зи се на цен трал -
ном ра чу нар ском си сте му при ре ђи ва ча, а ко ри сти се за
нов ча не тран сак ци је са при ре ђи ва чем при ли ком кла ђе ња
пу тем СМС-а, 

д) опре ма за кла ђе ње пу тем СМС-а је си стем са ста -
вљен од елек трон ских, елек трич них или ме ха нич ких уре -
ђа ја и скло по ва хар две ра и ра чу нар ске про грам ске по др -
шке софт вер пу тем ко јих при ре ђи вач при ре ђу је кла ђе ње
пу тем СМС -а и

ђ) си стем над зо ра је скуп про це ду ра у свр ху пра ће ња и
над зо ра про це са игра ња, од ре ги стра ци је игра ча, иден ти -
фи ка ци је, упла те, ис пла те, до од ја ве игра ча из си сте ма, као
и утвр ђи ва ње свих не пра вил но сти, од но сно по сту па ка ко -
ји ни су у скла ду са За ко ном о игра ма на сре ћу (у да љем
тек сту: За кон) и овим пра вил ни ком.

Члан 3.

Кла ди о нич ке игре пу тем СМС-а на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке Срп ске мо гу при ре ђи ва ти прав на ли ца ко ја има ју
одо бре ње Ре пу блич ке упра ве за игре на сре ћу (у да љем
тек сту: Упра ва) за при ре ђи ва ње кла ди о нич ких ига ра и за -
до во ља ва ју усло ве пред ви ђе не за при ре ђи ва ње СМС кла -
ђе ња про пи са не За ко ном и овим пра вил ни ком.

Члан 4.

При ре ђи вач кла ђе ња пу тем СМС-а мо ра при ба ви ти по -
себ но одо бре ње од Упра ве за при ре ђи ва ње кла ђе ња пу тем
СМС-а.

Члан 5.

(1) Уз за хтјев за из да ва ње одо бре ња из чла на 4. овог
пра вил ни ка при ре ђи вач тре ба да при ло жи:

а) до каз о вла сни штву или пра ву ко ри шће ња про сто ра
у ко јем се на ла зи опре ма за при ре ђи ва ње СМС кла ђе ња;

б) упо треб ну до зво лу за про стор у ко јем се на ла зи
опре ма за СМС кла ђе ње;

в) до каз о ис пу ње но сти усло ва из чла на 3. овог пра вил -
ни ка са из ја вом ко ја са др жи по дат ке о то ме на ко ји на чин се:

1) вр ши иден ти фи ка ци ја игра ча и ре ги стра ци ја игра ча, 

2) при ма уплатa за кла ђе ње,

3) вр ши исплатa и у ко јем ро ку,

4) вр ши за шти та лич них по да та ка игра ча,

5) вр ши од ја ва игра ча из са ста ва кла ђе ња пу тем СМС-а;

г) пра ви ла игре за СМС кла ђе ње, ко ја са др же:

1) вр сте ига ра на ко је се игра чи мо гу кла ди ти пу тем
СМС-а,

2) на чин при ја ве и од ја ве игра ча,

3) на чин упла те и ис пла те до би та ка,

4) на чин обез бје ђе ња си гур но сти да тих по да та ка игра ча;

д) до каз о ис пу ње но сти усло ва из чла на 8. став 1. овог
пра вил ни ка;
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ђ) до каз о ис пу ње но сти усло ва из чла на 9. овог пра вил -
ни ка, са уго во ром   скло пље ним са да ва о цем те ле ко му ни -
ка ци о них услу га;

е) по дат ке о бро је ви ма те ле фо на пу тем ко јих се кла ди -
о нич ке игре од ви ја ју и

ж) по дат ке о бро ју уплат них мје ста за при ма ње упла та
кла ђе ња.

(2) Уко ли ко при ре ђи вач при ре ђу је СМС кла ђе ње на
уплат но-ис плат ном мје сту ко је већ по сје ду је одо бре ње од
Упра ве, до ка зе из т. а) и б) ни је по треб но до ста вља ти.

Члан 6.

(1) При ре ђи вач СМС кла ђе ња тре ба да има цен трал ни
ра чу нар ски си стем за над зор, ко ји омо гу ћа ва по ве зи ва ње
са ин фор ма ци о ним си сте мом Упра ве за ди рек тан над зор и
ко ји за до во ља ва све тех нич ке усло ве у ве зи са при ре ђи ва -
њем игре, ар хи ви ра њем по да та ка и обез бје ђи ва њем си гур -
но сти за спре ча ва ње про мје не по да та ка.

(2) На про стор не усло ве за при ре ђи ва ње кла ђе ња пу -
тем СМС-а при мје њу ју се од ред бе За ко на и под за кон ских
про пи са ко ји ма се ре гу ли шу про стор ни усло ви за при ре ђи -
ва ње кла ди о нич ких ига ра на сре ћу.

Члан 7.

Мје сто на ко ме се при ре ђу је кла ђе ње пу тем СМС-а
сма тра се за себ ним уплат но-ис плат ним мје стом.

Члан 8.

(1) При ре ђи вач СМС кла ђе ња за по тре бе упла та и ис -
пла та до би та ка оба ве зно има отво рен ра чун у бан ци са сје -
ди штем у Ре пу бли ци Срп ској пре ко ко јег се од ви ја ју све
тран сак ци је.

(2) Сред ства из ста ва 1. овог чла на мо ра ју у сва ком тре -
нут ку би ти јед на ка или ве ћа од зби ра свих из но са ко ји се
на ла зе на ра чу ни ма игра ча. 

Члан 9.

СМС кла ђе ње се мо же од ви ја ти са мо пре ко те ле ко му -
ни ка ци о них опе ра те ра ко ји сво је сје ди ште има ју на те ри -
то ри ји Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и Хер це го ви не. 

Члан 10.

При ре ђи вач СМС кла ђе ња пла ћа на кна ду у скла ду са
чла ном 74. став 1. За ко на.

Члан 11.

(1) Ко ри сник услу га СМС кла ђе ња мо же би ти са мо пу -
но љет но ли це, ко је са при ре ђи ва чем скла па уго вор о при -
ре ђи ва њу кла ди о нич ких ига ра пу тем СМС-а.

(2) Игра чи се ре ги стру ју на уплат но-ис плат ним мје сти -
ма при ре ђи ва ча.

(3) При ли ком ре ги стра ци је играч да је на увид лич ну
кар ту и сље де ће по дат ке:

а) име и пре зи ме,

б) адре су пре би ва ли шта,

в) да тум ро ђе ња,

г) ко ри снич ко име ко је ће ко ри сти ти при ли ком СМС
кла ђе ња,

д) ло зин ку ко ју ће ко ри сти ти при ли ком СМС кла ђе ња,

ђ) број те ле фо на ко ји ће ко ри сти ти за кла ђе ње пу тем
СМС-а,  

е) број тран сак циј ског ра чу на на ко ји ће при ре ђи вач вр -
ши ти ис пла те до би та ка и 

ж) број лич не кар те.

(4) При ре ђи вач је ду жан да чу ва у тај но сти све по дат ке
до би је не при ли ком скла па ња уго во ра са игра чем и мо же их
усту пи ти дру гим ли ци ма са мо у скла ду са про пи си ма ко ји
уре ђу ју да ва ње по вјер љи вих по да та ка. 

Члан 12.

(1) Иден ти фи ка ци ја игра ча је про цес ко јим се про вје -
ра ва ис прав ност по да та ка игра ча и по твр ђу је иден ти тет

ли ца ко је је скло пи ло уго вор са при ре ђи ва чем кла ди о нич -
ких ига ра пу тем СМС-а.

(2) При ре ђи ва чу ни је до зво ље но да при ми упла ту пу -
тем СМС-а при је не го што по твр ди иден ти тет ре ги стро ва -
ног игра ча са ко јим је скло пљен уго вор.

(3) При ре ђи ва чу ни је до зво ље но да при ми упла ту ако
играч на свом ра чу ну не ма до вољ но сред ста ва за по кри ће
из но са упла те.

(4) Ми ни мал ни из нос по чет не упла те и на ред них упла -
та на ра чун игра ча од ре ђу је при ре ђи вач сво јим пра ви ли ма,
ко ја мо ра ју би ти об ја вље на на на чин ко ји од ре ди при ре ђи -
вач, та ко да су до ступ на свим игра чи ма.

Члан 13.

Упла те за игре кла ђе ња пу тем СМС-а мо гу се оба вља ти:

а) на уплат но-ис плат ним мје сти ма при ре ђи ва ча,

б) де бит ном и кре дит ном кар ти цом, те оста лим сред -
стви ма елек тро нич ког пла ћа ња и 

в) стан дард ном бан кар ском уплат ни цом (оп шта уплат -
ни ца).

Члан 14.

(1) До би так ко ји играч оства ри од игре СМС кла ђе ња
при ре ђи вач ауто мат ски при пи су је на ра чун ко ји му је до -
дије љен при ли ком ре ги стра ци је.

(2) Уко ли ко играч зах ти је ва ис пла ту до бит ка са свог ра -
чу на, при ре ђи вач тре ба да омо гу ћи ис пла ту на сље де ћи на -
чин:

а) на бан ков ни ра чун игра ча и

б) у по слов ним је ди ни ца ма при ре ђи ва ча.

(3) Уко ли ко је ис пла та до бит ка ве ћа од 1.000 КМ,
испла та се вр ши ис кљу чи во на бан ков ни ра чун игра ча. 

(4) На за хтјев игра ча за ис пла ту до бит ка на бан ков ни
ра чун игра ча при ре ђи вач је ду жан да од го во ри у ро ку од
три да на.

(5) Ако ви ше од го ди ну да на са ра чу на игра ча ко ји му
је до ди је љен при ли ком ре ги стра ци је ни је из вр ше на ни јед -
на тран сак ци ја, а на ра чу ну се на ла зе нов ча на сред ства,
при ре ђи вач је оба ве зан да нов ча на сред ства са тог ра чу на
пре ба ци на бан ков ни ра чун игра ча.

Члан 15.

(1) Сва ки ре ги стро ва ни играч за СМС кла ђе ње мо же
при ли ком скла па ња уго во ра или на кнад но оба ви је сти ти
при ре ђи ва ча о нај ви шем из но су ко ји мо же упла ти ти у то ку
да на или у то ку не ког дру гог пе ри о да, као и ко ји је нај ви -
ши гу би так ко ји мо же пре тр пје ти у то ку јед ног да на или
не ког дру гог пе ри о да.

(2) Играч мо же од при ре ђи ва ча тра жи ти ис кљу че ње из
игре на од ре ђе ни пе ри од.

(3) Оба вје ште ња, као и опо зи ве на ве де них оба вје ште -
ња из ст. 1. и 2. овог чла на играч мо же по сла ти при ре ђи ва -
чу пи са но или елек трон ским пу тем уз до ста вља ње до ка за
о иден ти те ту игра ча.

(4) Игра чу тре ба да су у сва ком тре нут ку до ступ не ин -
фор ма ци је о ви си ни нов ча ног из но са ко ји је упла тио за
кла ђе ње, о ви си ни ис пла ће ног оства ре ног до бит ка, као и о
ста њу на ње го вом ра чу ну. 

Члан 16.

(1) При ре ђи вач име ну је од го вор но ли це за ду же но за
обу ку, спро во ђе ње и уна пре ђи ва ње стан дар да за шти те
игра ча.

(2) При ре ђи вач је оба ве зан да игра чи ма омо гу ћи до -
ступ ним ин фор ма ци је о то ме гдје мо гу до би ти по моћ у
слу ча ју на стан ка про бле ма пре ко мјер ног игра ња.

Члан 17.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну при ре ђи ва ња кла ђе ња пу -
тем СМС-а и ин тер нет ига ра на сре ћу (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 116/10).
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Члан 18.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06.05/020-1106-2/11
1. јула 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Зо ран Те гел ти ја, с.р.

1402

На осно ву чла на 129. став 4. За ко на о ви со ком обра зо -
ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 73/10)
и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА ЕВИДЕНЦИЈA КОЈE
ВО ДИ ВИ СО КО ШКОЛ СКА УСТА НО ВА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се са др жај и на чин во ђе -
ња ма тич не књи ге сту де на та, еви ден ци је о из да тим ди пло -
ма ма и до да ци ма ди пло ми и еви ден ци је о при зна тим стра -
ним ви со ко школ ским ис пра ва ма ра ди на став ка обра зо ва ња. 

Члан 2.

Гра ма тич ки из ра зи упо три је бље ни у овом пра вил ни ку
за озна ча ва ње жен ског или му шког ро да под ра зу ми је ва ју
оба по ла.

Члан 3.

(1) Ви со ко школ ска уста но ва во ди еви ден ци је из овог
пра вил ни ка за сту диј ске про гра ме ко ји су на ве де ни у до -
зво ли за рад.

(2) Еви ден ци је из овог пра вил ни ка во де се на је дин -
ствен на чин за све ви со ко школ ске уста но ве.

(3) По да ци из еви ден ци ја из овог пра вил ни ка мо гу се
об ра ђи ва ти и елек трон ски.

Члан 4.

Ви со ко школ ска уста но ва во ди ма тич ну књи гу сту де на -
та за:

а) ака дем ске и стру ков не сту ди је пр вог ци клу са,

б) ака дем ске сту ди је дру гог ци клу са и

в) ака дем ске сту ди је тре ћег ци клу са. 

Члан 5.

(1) У ма тич ну књи гу сту ден ти се упи су ју ре до сли је дом
пр вог упи са на ви со ко школ ску уста но ву, по чев од ред ног
бро ја 1. па на да ље.

(2) Ред ни бро је ви у но вој ма тич ној књи зи на ста вља ју се
на по сљед њи број из ма тич не књи ге ко ја јој је прет хо ди ла.

(3) Ред ни број из ма тич не књи ге под ко јим се во ди сту -
дент упи су је се на све до ку мен те сту де на та (ин декс, упи -
сни лист, до си је, при ја ви за ис пит). 

Члан 6.

(1) Ма тич на књи га за ака дем ске и стру ков не сту ди је
пр вог ци клу са во ди се у об ли ку твр до ко ри че не све ске, ве -
ли чи не 50 цм x 30 цм, по ве за не у по лу плат но – књи го ве -
зач ко плат но, а уну тра шње стра ни це су про ши ве не.

(2) Ма тич на књи га из ста ва 1. овог чла на има на пред -
њој стра ни ци ко ри ца, у гор њем сре ди шњем ди је лу од -
штам па не у злат ној бо ји ри је чи: “Бо сна и Хер це го ви на”,
“Ре пу бли ка Срп ска”, ис под то га на зив ви со ко школ ске
уста но ве, а на сре ди ни пред ње стра ни це ко ри ца од штам па -
не ри је чи: “Ма тич на књи га сту де на та”.

(3) Са др жај ма тич не књи ге из ста ва 1. овог чла на на ла зи
се у При ло гу 1. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

(4) Спољ ни та бак ма тич не књи ге из ста ва 1. овог чла на
са др жи сље де ће по дат ке:

а) на зив “Бо сна и Хер це го ви на” и “Ре пу бли ка Срп ска”,

б) на зив и сје ди ште ви со ко школ ске уста но ве,

в) на зив и адре са ор га ни за ци о не је ди ни це,

г) го ди на упи са,

д) на уч на, од но сно умјет нич ка област,

ђ) на зив по ља у окви ру обла сти и

е) на зив одо бре ног сту диј ског про гра ма и ко ли ко тра је.

(5) Уну тра шњи та бак ма тич не књи ге из ста ва 1. овог
чла на са др жи сље де ће по дат ке:

а) број до си јеа – број ин дек са сту ден та,

б) да тум упи са,

в) оп ште по дат ке о сту ден ту,

г) на зив за вр ше не сред ње шко ле, ка да, ко јим успје хом
и сје ди ште шко ле,

д) на чин фи нан си ра ња по го ди на ма сту ди ја,

ђ) по дат ке о дру гој ви со ко школ ској уста но ви са ко је
кан ди дат пре ла зи (на зив и сје ди ште уста но ве, ака дем ска
го ди на упи са на ви со ко школ ску уста но ву, број рје ше ња о
при зна тим ECTS бо до ви ма ко ји су при зна ти са дру ге ви со -
ко школ ске уста но ве и ко ја го ди на сту диј ског про гра ма се
упи су је), 

e) упис и овје ра се ме стра,

ж) го ди на сту ди ја,

з) ши фра и на зив на став ног пред ме та,

и) ста тус са вла да ног пред ме та и број ECTS бо до ва ко -
је но си тај пред мет,

ј) оцје на, да тум по ла га ња,

к) по хва ле, на гра де, ди пло ме,

л) из ре че не ди сци плин ске мје ре,

љ) да тум ис пи са,

м) на слов за вр шног ра да ако је пред ви ђен сту диј ским
про гра мом,

н) име на став ни ка ко ји је ру ко во дио из ра дом за вр шног
ра да,

њ) оцје на на за вр шном ра ду и да тум од бра не ра да, од -
но сно да тум ди пло ми ра ња, 

о) струч ни на зив и скра ће ни ца струч ног на зи ва,

п) да тум из да ва ња ди пло ме и до дат ка ди пло ме и

р) напоменa.

Члан 7.

(1) Ма тич на књи га за ака дем ске сту ди је дру гог ци клу -
са во ди се у об ли ку твр до ко ри че не све ске, ве ли чи не 20 цм
x 30 цм, по ве за не у по лу плат но – књи го ве зач ко плат но, а
уну тра шње стра ни це су про ши ве не.

(2) Из глед ма тич не књи ге за сту ди је дру гог ци клу са на -
ла зи се у При ло гу 2. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став -
ни дио.

(3) Спољ ни та бак ма тич не књи ге из ста ва 1. овог чла на
са др жи сље де ће по дат ке:

а) на зив “Бо сна и Хер це го ви на” и “Ре пу бли ка Срп ска”,

б) на зив и сје ди ште ви со ко школ ске уста но ве,

в) на зив и адре са ор га ни за ци о не је ди ни це,

г) школ ска го ди на за ко ју се књи га во ди,

д) на уч на, од но сно умјет нич ка област,

ђ) на зив по ља у окви ру обла сти и

е) на зив одо бре ног сту диј ског про гра ма и ко ли ко тра је.

(4) Уну тра шњи та бак ма тич не књи ге из ста ва 1. овог
чла на са др жи сље де ће по дат ке:

а) ред ни број из ма тич не књи ге – број ин дек са сту ден та,

б) оп ште по дат ке о сту ден ту,

в) на зив за вр ше не ви со ко школ ске уста но ве и сје ди ште,

г) струч ни, од но сно ака дем ски на зив за вр ше них сту ди -
ја пр вог ци клу са,

д) ври је ме тра ја ња сту диј ског про гра ма,
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