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ЗАКОН  
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ И  
ТЕХНОЛОШКОМ РАЗВОЈУ 

 
 

Члан 1. 
 

У Закону о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени 
гласник Републике Српске“, број 6/12), у члану 17. став 3. мијења се и гласи: 

„(3) Годишњим планом Министарства утврђују се програми из ст. 1. и 2. овог 
члана који ће бити подржани у тој години.“ 

Став 4. брише се. 
 

Члан 2. 
 

У члану 25. тачка е) брише се. 
Досадашња тачка ж) постаје тачка е). 

 
Члан 3. 

 
У члану 27. ријечи: „и научно-стручних комисија“ бришу се. 

 
Члан 4. 

 
У члану 29. послије става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
„(5) Чланови научно-стручних комисија имају право на накнаду која се обезбјеђује 

у буџету Републике.“ 
 

Члан 5. 
 

У члану 34. став 2. брише се. 
 

Члан 6. 
 

У члану 40. став 2. брише се.  
 

Члан 7. 
 

У члану 62. став 4. брише се. 
 

Члан 8. 
 

У члану 70. став 2. мијења се и гласи: 
„(2) Научна звања стичу се у научним областима из члана 7. овог закона.“ 
Послије става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. који гласе: 
„(3) Критеријуми за стицање научног звања су:  
а) научни степен доктор наука из одговарајуће научне области, 



б) проведен изборни период у одговарајућем научном звању и 
в) научна компетентност кандидата.  

(4) Научна компетентност кандидата одређује се на основу укупне израчунате 
вриједности коефицијената компетентности научноистраживачких радова, односно 
резултата кандидата. 

(5) Вриједност коефицијента компетентности научноистраживачких радова, 
односно резултата утврђује се за сљедеће групе научноистраживачких радова, односно 
резултата:  

а) научне књиге, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 
картографске публикације међународног значаја, 

б) радови објављени у научним часописима међународног значаја (ISI 
публикације), 

в) зборници међународних научних скупова, 
г) научне књиге, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације републичког значаја, научни преводи и критичка издања грађе, 
библиографске публикације, 

д) часописи републичког значаја, 
ђ) зборници скупова републичког значаја, 
е) магистарске, мастер и докторске тезе,  
ж) техничка и развојна рјешења и 
з) патенти, ауторске изложбе, руковођење пројектима, менторство. 

(6) У свакој од група научноистраживачких радова, односно резултата из става 5. 
овог члана детаљније се дефинишу врсте научноистраживачких радова, односно 
резултата и коефицијенти компетентности сваке од врста.  

 (7) За сваку научну област из члана 7. овог закона детаљно се утврђују врста и 
минимум квантитативно изражених резултата и критеријуми за оцјену квалитета 
научноистраживачког рада, који су потребни за стицање научног звања или поновни 
избор у исто звање.  

(8) Министар ће, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона, донијети 
правилник којим се прописује поступак за стицање научних звања, вриједност 
коефицијента компетентности научноистраживачких радова, односно резултата из ст. 5. и 
6. овог члана и минимални квантитативни услови за стицање научних звања у свакој од 
научних области.“  

 
Члан 9. 

 
Члан 71. мијења се и гласи: 
„(1) У звање истраживач сарадник може бити изабрано лице које има завршен први 

циклус студија са најмање 240 ECTS бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5, 
након једне године радног стажа у научноистраживачкој организацији. 

(2) У звање истраживач сарадник може бити изабрано и лице које има завршен 
први и други циклус студија или завршене интегрисане студије са најмање 300 ECTS 
бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5 на оба циклуса студија, односно 
интегрисаним студијама.“ 
 

Члан 10. 
 

У члану 72. послије ријечи: „наука“ додаје се запета и ријечи: „као и лице које има 
завршене интегрисане студије са најмање 300 ECTS бодова и најнижом просјечном 
оцјеном 8,0 или 3,5 на интегрисаним студијама.“ 

 



Члан 11. 
 

Члан 73. мијења се и гласи: 
„У звање научни сарадник може бити изабрано лице које:  
а) има научни степен доктор наука из научне области за коју се бира и  
б) испуњава минимум квантитативних услова за избор у звање научни сарадник 

прописаних правилником из члана 70. став 8. овог закона.“ 
 

Члан 12. 
 

Члан 74. мијења се и гласи: 
„У звање виши научни сарадник може бити изабрано лице које: 
а) има научни степен доктор наука из научне области за коју се бира,  
б) проведен најмање један изборни период у звању научни сарадник и  
в) испуњава минимум квантитативних услова за избор у звање виши научни 

сарадник прописаних правилником из члана 70. став 8. овог закона.“ 
 

Члан 13. 
 

Члан 75. мијења се и гласи: 
„У звање научни савјетник може бити изабрано лице које: 
а) има научни степен доктор наука из научне области за коју се бира,  
б) проведен најмање један изборни период у звању виши научни сарадник и  
в) испуњава минимум квантитативних услова за избор у звање научни савјетник 

прописаних правилником из члана 70. став 8. овог закона.“ 
 

Члан 14. 
 
 Члан 77 мијења се и гласи: 
„У смислу остваривања права прописаних овим законом и обавезе уписа у 

Регистар истраживача, звања утврђена законом који уређује област високог образовања 
одговарају звањима утврђеним овим законом: 

а) звање асистент – звању истраживач сарадник, 
б) звање виши асистент – звању истраживач виши сарадник, 
в) звање доцент – звању научни сарадник, 
г) звање ванредни професор – звању виши научни сарадник и 
д) звање редовни професор – звању научни савјетник“. 

 
Члан 15. 

 
У члану 79. у ставу 1. ријечи: „и мјерилима за стицање научних и истраживачких 

звања“ бришу се.  
Став 2. брише се. 
 

Члан 16. 
 

У члану 81. у ставу 1. послије ријечи: „истраживача“ додају се ријечи: „односно 
наставника универзитета“. 

 
 
 



Члан 17. 
 

У члану 84. ст. 1, 2. и 3. мијењају се и гласе: 
„(1) Приједлог научног вијећа за стицање научног звања, са извјештајем комисије 

из члана 81. овог закона, доставља се Комисији за стицање научног звања (у даљем 
тексту: Комисија), у року од 30 дана од дана утврђивања приједлога одлуке. 

(2) Приликом избора у исто или више научно звање, Комисија узима у обзир: 
а) научну компетентност кандидата на основу укупне израчунате вриједности 

коефицијената компетентности,  
б) цитираност научних радова (без аутоцитата) са тачним навођењем публикација 

у којима се цитирају радови аутора, 
в) доказану способност аутора у руковођењу задацима и пројектима и 
г) учешће у међународној сарадњи. 

(3) Комисија има седам чланова које, на приједлог научноистраживачких 
организација, именује министар из реда истраживача у звању научни савјетник или 
редовни професор.“ 

 
Члан 18. 

  
Члан 91. мијења се и гласи: 
„(1) Министарство води Регистар истраживача у електронском и писаном облику. 
(2) У Регистар истраживача уписују се лица у научном или истраживачком звању 

утврђеним овим законом, уколико имају пребивалиште у Републици.  
 (3) Министарство води јавно доступну базу података у Електронском 

информационом систему о истраживачима и истраживачким организацијама у Републици 
Српској (Е-CRIS.RS, енгл. Electronic Current Research Information System of Republic of 
Srpska), у коју се уписују организације у којима се обавља научноистраживачка и 
истраживачко-развојна дјелатност са сједиштем у Републици, као и лица која се баве 
научним и истраживачким радом, истраживачи, наставници и сарадници високошколских 
установа и остали стручњаци који се баве истраживањем и развојем, а која имају 
пребивалиште у Републици.  

(4) Министар доноси правилник којим се прописује начин, садржај и облик вођења 
Регистра истраживача и унос и контрола података у Електронски информациони систем о 
истраживачима и истраживачким организацијама у Републици Српској, у дијелу који се 
односи на истраживаче.“  
 

Члан 19. 
 

У члану 92. ријечи: „установе, привредна друштва, удружења или фондације и 
физичка лица који“ замјењују се ријечима: „научноистраживачке организације, 
високошколске установе и друга правна и физичка лица која“, а ријечи: „за сопствене или 
туђе потребе“ бришу се. 

 
Члан 20. 

 
 У члану 110. у ставу 2. број: „2“ замјењује се бројем: „1“. 
 

 
 
 
 



 
Члан 21. 

 
У члану 112. т. с) и т) бришу се. 
Досадашње т. ћ), у) и ф) постају т. с), т) и ћ). 

 
Члан 22. 

 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 
 
 
 
Број:  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Бања Лука 
 Мр Игор Радојичић 
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