
III - E-CRIS.RS БАЗА ПОДА ТА КА

Члан 12.
Унос и кон тро лу пода та ка које се одно се на истра жи -

вач ке орга ни за ци је у Е-CRIS.RS оба вља ју одго вор на лица
у истра жи вач ким орга ни за ци ја ма и Е-CRIS.RS цен тар,
који се нала зи у Мини стар ству. 

Члан 13.
(1) Истра жи вач ке орга ни за ци је дужне су да име ну ју

овла шће но лице за унос и ажур ност пода та ка о орга ни за -
ци ји у Е-CRIS.RS.

(2) Одго вор но лице у истра жи вач кој орга ни за ци ји одго -
ва ра за вје ро до стој ност пода та ка који се уно се у Е-CRIS.RS.

Члан 14.
(1) За коор ди на ци ју свих актив но сти у вези са спро во -

ђе њем систе ма Е-CRIS.RS заду жен је Е-CRIS.RS цен тар,
који се нала зи у Мини стар ству.

(2) Е-CRIS.RS цен тар у Мини стар ству бри не о орга ни -
за ци ји и коор ди на ци ји при ку пља ња пода та ка у Е-CRIS.RS,
про вје ра ва усло ве за упис, те над зи ре тач ност и исправ -
ност пода та ка које му шаљу истра жи вач ке орга ни за ци је.

Члан 15.
Мини стар ство на сво јој интер нет стра ни ци обја вљу је

упут ства о реги стра ци ји и кори шће њу Е-CRIS.RS.

IV  - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 16.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи

Пра вил ник о поступ ку упи са у Реги стар еви ден ци је науч -
но и стра жи вач ких орга ни за ци ја и науч но и стра жи вач ких
рад ни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
83/10).

Члан 17.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 19/6-010/014-7/13 
25. фебруара 2013. годи не Министар,
Бања Лука  Др Јасмин Комић, с.р.
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На осно ву чла на 91. став 3. Зако на о науч но и стра жи -
вач кој дје лат но сти и тех но ло шком раз во ју (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, брoj 6/12) и чла на 82. Зако на о
репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар нау -
ке и тех но ло ги је  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА И ПОСТУП КУ УПИ СА У РЕГИ СТАР
ИСТРА ЖИ ВА ЧА

I  - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се:
а) начин, садр жај и облик вође ња Реги стра науч но и -

стра жи вач ких рад ни ка (у даљем тек сту: Реги стар истра жи -
ва ча) и

б) унос и кон тро ла пода та ка у Елек трон ски инфор ма ци -
о ни систем о истра жи ва чи ма и истра жи вач ким орга ни за ци -
ја ма у Репу бли ци Срп ској (енгл. Electronic Current Research
Information System of Republic of Srpska, у даљем тек сту: E-
CRIS.RS) у дије лу који се одно си на истра жи ва че. 

Члан 2.
(1) Е-CRIS.RS, у сми слу овог пра вил ни ка, пред ста вља

путем интер не та јав но доступ ну базу пода та ка о истра жи -
вач ким орга ни за ци ја ма и истра жи ва чи ма у Репу бли ци
Срп ској.

(2) У инфор ма ци о ни систем Е-CRIS.RS упи су ју се
орга ни за ци је (при вред на дру штва, уста но ве и удру же ња) у
који ма се оба вља, у ције ло сти или дје ли мич но, истра жи -
вач ка дје лат ност, као и изво ђа чи истра жи вач ке дје лат но сти
(науч но и стра жи вач ки рад ни ци и струч ња ци) у Репу бли ци
Срп ској.

II - РЕГИ СТАР ИСТРА ЖИ ВА ЧА

Члан 3.
(1) Мини стар ство води Реги стар истра жи ва ча у елек -

трон ској фор ми.
(2) У Реги стар истра жи ва ча упи су ју се:
а) лица у науч но и стра жи вач ком зва њу утвр ђе ном Зако -

ном, уко ли ко има ју при ја вље но бора ви ште на тери то ри ји
Репу бли ке Срп ске:

1) истра жи вач сарад ник,
2) истра жи вач виши сарад ник,
3) науч ни сарад ник,
4) виши науч ни сарад ник,
5) науч ни савјет ник,
6) заслу жни науч ник;
б) лица у науч но-настав ном и сарад нич ком зва њу утвр -

ђе ном Зако ном о висо ком обра зо ва њу, уко ли ко има ју при -
ја вље но бора ви ште на тери то ри ји Репу бли ке Срп ске:

1) аси стент,
2) виши аси стент,
3) доцент,
4) ван ред ни про фе сор,
5) редов ни про фе сор,
6) про фе сор еме ри тус.
(3) Да би лице било упи са но у Реги стар истра жи ва ча,

прет ход но мора бити еви ден ти ра но у E-CRIS.RS.

Члан 4.
Захтјев за упис у Реги стар истра жи ва ча под но си науч -

но и стра жи вач ка орга ни за ци ја или лице у науч но и стра жи -
вач ком зва њу утвр ђе ном Зако ном.

Члан 5.
(1) Уз захтје ву за упис у Реги стар истра жи ва ча при ла -

же се доказ о држа вљан ству, овје ре на копи ја одлу ке о избо -
ру у зва ње, одно сно о додје ли поча сног зва ња и попу њен и
пот пи сан обра зац са пода ци ма о истра жи ва чу из E-
CRIS.RS.

(2) Захтјев за упис про мје не пода та ка под но си се на
исти начин као и код упи са у Реги стар истра жи ва ча доста -
вом одго ва ра ју ћег доку мен та који дока зу је промје ну.

Члан 6.
(1) На осно ву пода та ка из E-CRIS.RS, захтје ва за упис

у Реги стар истра жи ва ча и пода та ка из чла на 5. став 1. овог
пра вил ни ка, Мини стар ство упи су је у Реги стар истра жи ва -
ча подат ке о истра жи ва чу у науч но и стра жи вач ком, науч но-
настав ном или сарад нич ком зва њу.

(2) Сви доку мен ти из чла на 5. овог пра вил ни ка се диги -
та ли зу ју и чува ју у Мини стар ству и у елек трон ској фор ми.

Члан 7.
(1) На писме ни захтјев истра жи ва ча који је упи сан у

Реги стар истра жи ва ча Мини стар ство изда је овје ре ни
извод из Реги стра истра жи ва ча.

(2) Овје ре ни извод из Реги стра истра жи ва ча доста вља
се под но си о цу захтје ва за упис у Реги стар истра жи ва ча, а
обра зац изво да садр жи сље де ће подат ке:

а) име, оче во име и пре зи ме (дје во јач ко пре зи ме)
истра жи ва ча,

б) датум, мје сто и држа ву рође ња,
в) ЈМБ,
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г) назив и адре су науч но и стра жи вач ке орга ни за ци је
запо сле ња, одно сно члан ства,

д) сте че но зва ње,
ђ) науч ну област, науч но поље и ужу науч ну област и 
е) подат ке о науч но и стра жи вач ком, одно сно науч но-

настав ном или сарад нич ком зва њу.
(3) Извод с пода ци ма о лици ма упи са ним у Реги стар

истра жи ва ча може се изда ти, по одо бре њу мини стра, и на
осно ву писме ног захтје ва дру гих лица или орга ни за ци ја.

Члан 8.
(1) Мини стар ство спро во ди посту пак бри са ња упи са

зва ња у Реги стар истра жи ва ча у слу ча ју губит ка науч ног,
науч но-настав ног или сарад нич ког зва ња.

(2) Мини стар ство спро во ди посту пак бри са ња упи са
зва ња на осно ву оба вје ште ња науч не орга ни за ци је о исте -
ку уго во ра о раду.

III - E-CRIS.RS БАЗА ПОДА ТА КА

Члан 9.
Унос и кон тро лу пода та ка о истра жи ва чи ма у Е-

CRIS.RS са раз ли чи тим овла шће њи ма оба вља ју истра жи -
ва чи поје ди нач но, одго вор на лица у истра жи вач ким орга -
ни за ци ја ма и Е-CRIS.RS цен тар који се нала зи у Мини -
стар ству. 

Члан 10.
(1) Истра жи вач ке орга ни за ци је дужне су да име ну ју

одго вор но лице које ће бити одго вор но за унос и ажур ност
пода та ка о истра жи ва чи ма у Е-CRIS.RS.

(2) Одго вор но лице за Е-CRIS.RS у истра жи вач кој
орга ни за ци ји одго ва ра за вје ро до стој ност пода та ка.

Члан 11.
(1) У Е-CRIS.RS и истра жи вач може уно си ти и ажу ри -

ра ти подат ке, и то путем интер нет апли ка ци је Е-CRIS.RS,
с тим да је он одго во ран за вје ро до стој ност тих пода та ка.

(2) Истра жи вач може доста ви ти потреб не подат ке
истра жи вач кој орга ни за ци ји у којој је запо слен, a које
одго вор но лице уно си у Е-CRIS.RS.

Члан 12.
(1) За коор ди на ци ју свих актив но сти у вези са спро во -

ђе њем систе ма Е-CRIS.RS заду жен је Е-CRIS.RS цен тар
Мини стар ства.

(2) Е-CRIS.RS цен тар у Мини стар ству бри не о орга ни -
за ци ји и коор ди на ци ји при ку пља ња пода та ка у Е-CRIS.RS,
про вје ра ва усло ве за упис, те над зи ре тач ност и исправ -
ност пода та ка које му шаљу истра жи вач ке орга ни за ци је.

Члан 13.
Мини стар ство на сво јој интер нет стра ни ци обја вљу је

упут ства о реги стра ци ји и кори шће њу Е-CRIS.RS.

IV - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 14.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи

Пра вил ник о поступ ку упи са у Реги стар еви ден ци је науч -
но и стра жи вач ких орга ни за ци ја и науч но и стра жи вач ких
рад ни ка (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
83/10).

Члан 15.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 19/6-010/014-6/13
25. фебруара 2013. годи не Министар,
Бања Лука Др Јасмин Комић, с.р.

Устав ни суд Репу бли ке Срп ске 

Устав ни суд Репу бли ке Срп ске, на осно ву чла на 115.
Уста ва Репу бли ке Срп ске, чла на 40. став 5. и чла на 60. став

1. т. a) и б) Зако на о Устав ном суду Репу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 104/11 и
92/12), на сјед ни ци одр жа ној 20. фебру а ра 2013. годи не,
д о н и о  ј е

ОД Л У  К У
Утвр ђу је се да члан 6. ст. 2. и 3. Ста ту та Гра да Бања

Лука (“Слу жбе ни гла сник гра да Бања Лука”, бр. 25/05 и
30/07) нису у сагла сно сти са Уста вом Репу бли ке Срп ске и
Зако ном о локал ној само у пра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05). 

О б р а  з л о  ж е  њ е
Клуб деле га та из реда бошњач ког наро да у Вије ћу

наро да Репу бли ке Срп ске дао је Устав ном суду Репу бли ке
Срп ске ини ци ја ти ву за покре та ње поступ ка за оцје њи ва ње
устав но сти и зако ни то сти чла на 6. ст. 2. и 3. Ста ту та Гра да
Бања Лука (“Слу жбе ни гла сник гра да Бања Лука”, бр.
25/05 и 30/07). У ини ци ја ти ви се наво ди да je оспо ре ни
члан 6. ст. 2. и 3. Ста ту та Гра да Бања Лука неса гла сан са
одред ба ма чла на 1. став 4. и чла на 10. Уста ва Репу бли ке
Срп ске, које утвр ђу ју прин цип кон сти ту тив но сти и рав но -
прав но сти наро да и гра ђа на, те неди скри ми на ци је по било
ком осно ву. Поред тога, оспо ре не одред бе чла на 6. ст. 2. и
3. овог ста ту та, пре ма наво ди ма дава о ца ини ци ја ти ве, нису
у сагла сно сти са чла ном 5. став 2. Зако на о локал ној само -
у пра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), којим је про пи са но да сим бол изра -
жа ва исто риј ско, кул тур но и при род но насље ђе једи ни це
локал не само у пра ве. Сагла сно наве де ном, дава лац ини ци -
ја ти ве пред ла же да Суд покре не посту пак и утвр ди да
оспо ре не одред бе овог ста ту та нису у сагла сно сти са Уста -
вом и зако ном.

Скуп шти на Гра да Бања Лука доста ви ла је одго вор у
коме цити ра одред бе члана 5. ст. 2, 3. и 4. Зако на о локал -
ној само у пра ви, и у вези с тим ука зу је на одред бу чла на
118. оспо ре ног ста ту та, којом је про пи са но да је изглед
сим бо ла из чла на 6. ст. 2. и 3. при вре ме ног карак те ра, те да
ће се утвр ди ти посеб ном ста ту тар ном одлу ком, након
спро ве де ног зако ном про пи са ног поступ ка. 

Оспо ре ним чла ном 6. став 2. Ста ту та Гра да Бања Лука
(“Слу жбе ни гла сник гра да Бања Лука”, бр. 25/05 и 30/07)
про пи са но је да грб гра да пред ста вља пла во поље, у обли -
ку шти та, оиви че но злат ном тра ком, са визу ром Бан ског
дво ра у гор њем дије лу, те листом кесте на (сим бо лом бања -
луч ких але ја), Касте лом (Каструм) - ста ром рим ском твр -
ђа вом, у дну шти та, сти ли зо ва ном лини јом рије ке Врбас.
Сре ди шњи дио грба сим бо ли зу је теме ље Сабор не цркве, у
бије лој боји, а у сре ди ни теме ља је крст, са оци ли ма у
црве ној боји. Пре ма ста ву 3. овог чла на заста ва гра да Бања
Лука је пла ве боје, пра во у га о ног облика, одно са стра на:
два пре ма један, са грбом гра да у сре ди ни заста ве, и тек -
стом испод грба: “Град Бања Лука”.

У поступ ку оцје њи ва ња устав но сти и зако ни то сти
оспо ре них одред би члана 6. ст. 2. и 3. Ста ту та Гра да Бања
Лука (“Слу жбе ни гла сник гра да Бања Лука”, бр. 25/05 и
30/07) Суд је имао у виду одред бе чла на 5. став 1. алинеје
1. и 2. Уста ва, који ма је утвр ђе но да се устав но уре ђе ње
Репу бли ке теме љи на гаран то ва њу и зашти ти људ ских сло -
бо да и пра ва у скла ду са међу на род ним стан дар ди ма и
обез бје ђи ва њу наци о нал них рав но прав но сти и зашти ти
витал них наци о нал них инте ре са кон сти ту тив них наро да.
Тако ђе, Суд је имао у виду одред бу чла на 10. Уста ва, пре -
ма којој су гра ђа ни Репу бли ке Срп ске рав но прав ни у сло -
бо да ма, пра ви ма и дужно сти ма, јед на ки пред зако ном и
ужи ва ју исту прав ну зашти ту без обзи ра на расу, пол,
језик, наци о нал ну при пад ност, вје ро и спо ви јест, соци јал но
пори је кло, рође ње, обра зо ва ње, имов но ста ње, поли тич ко
и дру го увје ре ње, дру штве ни поло жај или дру го лич но
свој ство. Уз то, Суд је имао у виду да је чла ном 102. став 1.
тач ка 6. Уста ва Репу бли ке Срп ске утвр ђе но да општи на
пре ко сво јих орга на, у скла ду са зако ном, извр ша ва зако не,
дру ге про пи се и опште акте Репу бли ке чије извр ша ва ње је
повје ре но општи ни, те обез бје ђу је извр ша ва ње про пи са и
општих ака та општи не, док је ста вом 2. овог чла на Уста ва
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