
2. Фонд за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске а.д. Ба ња Лу -
ка у Дру штву ка пи та ла “Ге о фон” а.д. Те слић има 18.891 ре -
дов них ак ци ја кла се А, од но сно 3,66%.

3. Име но ва ни је ду жан да за сту па ин те ре се фон да у
Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје ше ња, а у
скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред став ни ка
Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти ту ци -
ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава ка пи та ла из
порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње се сма тра пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на Скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва.

5. Сту па њем на сна гу овог рје ше ња пре ста је да ва жи
Рје ше ње број: 02/1-20-1889/01, од 15. августа 2001. го ди не.

6. 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: 04/1-012-2-1156/10 Предсједник
10. јуна 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

На осно ву чла на 266. став 2. За ко на о при вред ним дру -
штви ма (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
127/08 и 58/09) 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), а у ве зи са Од лу ком о на чи ну име но ва ња пред став -
ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за ре сти -
ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава ка пи та -
ла из порт фе ља фон до ва и на чин њи хо вог по сту па ња
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 69/07, 102/07
и 45/09), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 5. маја
2010. 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 ПРЕД СТАВ НИ КА ФОН ДА ЗА 

РЕ СТИ ТУ ЦИ ЈУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ АД БА ЊА ЛУ КА У

СКУП ШТИ НИ ДРУ ШТВА КА ПИ ТА ЛА “UNI CEP 

COM MER CE” АД БА ЊА ЛУ КА

1. Име ну је се Ире на Ки сић, ЈМБ 1708980186543, са
мје стом ста но ва ња у Ба њој Лу ци, ул. Ца ра Ла за ра 29, да за -
сту па ка пи тал Фон да за ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске а.д.
Ба ња Лу ка у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла “Uni cep com -
mer ce” а.д. Ба ња Лу ка.

2. Ка пи тал из тач ке 1. овог рје ше ња чи ни 41.268 ре дов -
них ак ци ја, кла се А Фон да за ре сти ту ци ју.

3. Име но ва ни пред став ник је ду жан да за сту па ин те ре -
се Фон да у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла из тач ке 1. Рје -
ше ња, а у скла ду са Упут ством о на чи ну по сту па ња пред -
став ни ка Ак циј ског фон да Ре пу бли ке Срп ске и Фон да за
ре сти ту ци ју Ре пу бли ке Срп ске у скупштинама друштава
ка пи та ла из порт фе ља фон до ва.

4. Ово рје ше ње сма тра се пу но моћ јем за за сту па ње ак -
ци о на ра на скуп шти ни ак ци о на ра, ко је ва жи до опо зи ва.

5. 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: 04/1-012-2-871/10 Предсједник
5. маја 2010. године Владе,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

984

На осно ву чла на 76, а у ве зи са чл. 1. и 10. За ко на о на -
уч но и стра жи вач кој дје лат но сти (“Слу жбе ни гла сник
Републикe Срп ске”, бр. 112/07 и 13/10) 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), ми ни стар на у ке и тех -
но ло ги је  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОСПО СО БЉА ВА ЊУ МЛА ДИХ ЗА НА УЧ НИ И 

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ РАД

Члан 1.

(1) Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се кри те ри ју ми, мје ри -
ла и на чин оства ри ва ња фи нан си ра ња / су фи нан си ра ња
про гра ма оспо со бља ва ња мла дих ка дро ва за на уч ни и
истра жи вач ки рад утвр ђе ног За ко ном о на уч но и стра жи -
вач кој дје лат но сти, а ко ји се од но се на:

а) про грам уса вр ша ва ња ка дро ва за на уч но и стра жи вач -
ки рад кроз су фи нан си ра ња сту де на та дру гог ци клу са ви -
со ког обра зо ва ња при из ра ди за вр шних ра до ва (ма ги стар -
ски / ма стер ра до ви) и су фи нан си ра ња сту де на та тре ћег
ци клу са ви со ког обра зо ва ња при из ра ди за вр шних ра до ва
(док тор ске ди сер та ци је) и

б) про грам оспо со бља ва ња мла дих на да ре них за на уч -
но и стра жи вач ки рад.

(2) Сред ства за оства ри ва ње про гра ма из ста ва 1. овог
чла на обез бје ђу ју се у бу џе ту Ре пу бли ке Срп ске, а во де се
при Ми ни стар ству на у ке и тех но ло ги је (у да љем тек сту:
Ми ни стар ство).

(3) Ви си на сред ста ва за по је ди нач не про гра ме утвр ђу -
је се фи нан сиј ским пла ном Ми ни стар ства за те ку ћу бу џет -
ску го ди ну.

Члан 2.

(1) За оства ри ва ње про гра ма из чла на 1. овог пра вил -
ни ка Ми ни стар ство је дан пут го ди шње у сред стви ма јав ног
ин фор ми са ња, као и на ин тер нет (web) стра ни ци Ми ни -
стар ства, об ја вљу је јав ни кон курс (у да љем тек сту: кон -
курс).

(2) Кон курс са др жи:

а) прав ни основ рас пи си ва ња,

б) на зив про гра ма за ко ји се кон курс рас пи су је,

в) усло ве и ври је ме одр жа ва ња кон кур са,

г) ви си ну / из нос сред ста ва за фи нан си ра ње или су фи -
нан си ра ње про гра ма,

д) спи сак по треб не до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз
при ја ву на кон курс на обра сцу ко ји се об ја вљу је на ин тер -
нет стра ни ци Ми ни стар ства,

ђ) рок и мје сто за под но ше ње при ја ве,

е) рок у ко јем ће уче сни ци на кон кур су би ти оба ви је -
ште ни о ре зул та ти ма кон кур са,

ж) мје сто, ври је ме и ли це за ду же но за об ја шње ње и
испо ру ку кон курс не до ку мен та ци је,

з) дру ге по дат ке по треб не за пот пу ну ин фор ми са ност и
од лу чи ва ње о из бо ру уче сни ка кон кур са,

и) на по ме ну о ста ту су не пот пу них и не бла го вре ме них
при ја ва уче сни ка кон кур са и

ј) број кан ди да та ко ји ће би ти су фи нан си ран по на уч -
ним обла сти ма за ма ги стар ске ра до ве и за мла де ис тра жи -
ва че.

Члан 3.

(1) По за тва ра њу кон кур са, Ми ни стар ство при сту па
об ра ди и про вје ри при ја ва у по гле ду ис пу ње но сти усло ва,
по треб не до ку мен та ци је и бла го вре ме но сти.

(2) Уче сни ци кон кур са чи је при ја ве ни су ушле у из бор
за да ље раз ма тра ње о то ме се оба вје шта ва ју пи сме но, а ли -
ста тих уче сни ка се об ја вљу је на ин тер нет стра ни ци Ми -
ни стар ства.

Члан 4.

За из бор и вред но ва ње при ја ва за оства ри ва ње и фи -
нан си ра ње про гра ма за ко је се рас пи су је кон курс утвр ђу ју
се кри те ри ју ми за сва ки про грам по је ди нач но.
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1. Су фи нан си ра ње сту де на та дру гог ци клу са ви со ког
обра зо ва ња при из ра ди за вр шних ра до ва (ма ги стар -

ски / ма стер ра до ви)

Члан 5.

(1) Кри те ри ју ми за из бор и вред но ва ње при ја ва за изра -
ду и од бра ну за вр шног ра да у дру гом ци клу су ви со ког
обра зо ва ња (ма стер / ма ги стар ски рад) су:

а) го ди не ста ро сти - по ком осно ву кан ди да ту при па да:

1) кан ди да ту до 25 го ди на ста ро сти ....................30 бо до ва,

2) кан ди да ту од 26 до 28 го ди на ста ро сти ..........15 бо до ва,

3) кан ди да ту од 28 до 30 го ди на ста ро сти ..........10 бо до ва,

4) кан ди да ту пре ко 30 го ди на ста ро сти.................0 бо до ва;

б) по осно ву про сјеч не оцје не ака дем ских сту ди ја пр -
вог ци клу са (уз услов да су по ло же ни сви ис пи ти пред ви -
ђе ни про гра мом и пла ном ви со ко школ ске уста но ве) ка да
је:

1) про сјеч на оцје на ма ња од 8,50 ...........................0 бо до ва,

2) про сјеч на оцје на од 8,50 до 9,00......................20 бо до ва,

3) про сјеч на оцје на од 9,00 до 9,50......................30 бо до ва,

4) про сјеч на оцје на од 9,50 до 10,00....................40 бо до ва,

в) по осно ву на уч но-тех нич ке са рад ње за:

1) из ра ду ма стер / ма ги стар ског ра да у окви ру ме ђу на род -
не на уч но-тех нич ке и уни вер зи тет ске 
са рад ње ...................................................................20 бо до ва,

2) оста ло ...................................................................0 бо до ва;

г) бо до ви ко ји се до дје љу ју по осно ву до са да шњих ре -
зул та та на пла ну на уч но и стра жи вач ког ра да кан ди да та су:

1) про сјеч на оцје на сту ди ја дру гог ци клу са ко ја се мно жи
са 10 бо до ва (за о кру же но на два де ци мал на бро ја), уз
услов да су по ло же ни сви ис пи ти пред ви ђе ни про гра мом
и пла ном ви со ко школ ске уста но ве,

2) за рад об ја вљен у ча со пи су ко ји се на ла зи на 
SCI ли сти ................................................................10 бо до ва,

3) за об ја вље ну на уч ну књи гу ме ђу на род ног 
зна ча ја .....................................................................10 бо до ва,

4) за об ја вље ну на уч ну књи гу на ци о нал ног 
зна ча ја .......................................................................9 бо до ва,

5) за уче шће на ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји са
об ја вље ним ра дом....................................................8 бо до ва,

6) за уче шће на до ма ћој на уч ној кон фе рен ци ји са об ја -
вље ним ра дом ..........................................................7 бо до ва,

7) за рад об ја вљен у на ци о нал ном ча со пи су пр ве ка те го -
ри је ............................................................................7 бо до ва,

8) за при хва ћен па тент ............................................6 бо до ва,

9) за уче шће на ме ђу на род ним так ми че њи ма (из ло жба ма,
фе сти ва ли ма) са осво је ном на гра дом - I, II или III мје сто
(од но си се са мо на сту ден те из обла сти умјет но сти и ар -
хи тек ту ре).................................................................5 бо до ва.

(2) За ауто ре на уч не књи ге се при зна ју са мо она ли ца
ко ја су у књи зи на ве де на као ауто ри.

(3) Уко ли ко има ви ше ауто ра, број бо до ва утвр ђе них у
ври јед но сти ко е фи ци јен та ком пе тент но сти рас по ре ђу је се
на сље де ћи на чин:

а) пр вом ауто ру при па да 60% ври јед но сти бо до ва, а

б) оста ли ауто ри оста так од 40% ври јед но сти бо до ва
рав но прав но ди је ле на јед на ке ди је ло ве.

(4) Кан ди да ту је одо бре на из ра да за вр шног ра да (ма -
стер / магистарскog радa) ка да те му ра да при хва ти пред -
мет ни на став ник - мен тор, а по твр ду о при хва та њу за вр -
шног ра да на дру гом ци клу су ви со ког обра зо ва ња из да је
фа кул тет / ака де ми ја.

(5) Кан ди да ти ко ји има ју про сјек оцје на ис под осам не -
ће би ти узе ти у об зир при ли ком бо до ва ња.

(6) Бо до ва ње и из ра ду бо дов не ли сте кан ди да та ко ји
ис пу ња ва ју кри те ри ју ме вр ши Ми ни стар ство.

Члан 6.

Уко ли ко два или ви ше кан ди да та има ју исти број бо до -
ва, пред ност за су фи нан си ра ње тро шко ва из ра де и од бра не
ма ги стар ских ра до ва има ју кан ди да ти ко ји оства ре ви ше
бо до ва по осно ву го ди на ста ро сти и про сје ка оцје на на
пост ди плом ском сту ди ју.

Члан 7.

(1) Рје ше ње о одо бра ва њу сред ста ва за из ра ду и од бра -
ну ма ги стар ских ра до ва до но си ми ни стар и оно је ко нач но.

(2) Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе Ми ни стар ства и ко ри -
сни ка сред ста ва уре ђу ју се уго во ром.

(3) Кан ди дат мо же са мо јед ном ко ри сти ти сред ства за
ове на мје не.

2. Су фи нан си ра ња сту де на та тре ћег ци клу са ви со ког

обра зо ва ња при из ра ди за вр шних ра до ва 

(док тор ске ди сер та ци је)

Члан 8.

(1) Кри те ри ју ми за из бор и вред но ва ње при ја ва за изра -
де и од бра не за вр шног ра да у тре ћем ци клу су ви со ког
обра зо ва ња, од но сно док тор ске ди сер та ци је су:

а) го ди не ста ро сти - по ком осно ву кан ди да ту при па да:

1) кан ди да ту до 30 го ди на ста ро сти ....................30 бо до ва,

2) кан ди да ту од 30 до 33 го ди не ста ро сти ..........25 бо до ва,

3) кан ди да ту од 33 до 36 го ди на ста ро сти ..........20 бо до ва,

4) кан ди да ту од 36 до 40 го ди на ста ро сти ..........15 бо до ва,

5) кан ди да ту пре ко 40 го ди на ста ро сти.................0 бо до ва;

б) по осно ву на уч но-тех нич ке са рад ње за:

1) из ра ду док тор ске ди сер та ци је (ра да) у окви ру ме ђу на -
род не на уч но-тех нич ке и уни вер зи тет ске 
са рад ње ...................................................................20 бо до ва,

2) оста ло ...................................................................0 бо до ва;

в) бо до ви ко ји се до дје љу ју по осно ву на уч не ка ри је ре
кан ди да та су:

1) про сјеч на оцје на сту ди ја дру гог ци клу са ко ја се мно жи
са 10 бо до ва (за о кру же но на два де ци мал на бро ја), а уко -
ли ко кан ди дат ни је по ха ђао сту ди је дру гог ци клу са, он да
се у об зир узи ма про сјеч на оцје на из пр вог ци клу са ака -
дем ских сту ди ја,

2) за рад об ја вљен у ча со пи су ко ји се на ла зи на 
SCI ли сти ................................................................10 бо до ва,

3) за об ја вље ну на уч ну књи гу ме ђу на род ног 
зна ча ја .....................................................................10 бо до ва,

4) за об ја вље ну на уч ну књи гу на ци о нал ног 
зна ча ја .......................................................................9 бо до ва,

5) за уче шће на ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји са
об ја вље ним ра дом....................................................8 бо до ва,

6) за уче шће на до ма ћој на уч ној кон фе рен ци ји са об ја -
вље ним ра дом ..........................................................7 бо до ва,

7) за рад об ја вљен у на ци о нал ном ча со пи су пр ве ка те го -
ри је ............................................................................7 бо до ва,

8) за при хва ћен па тент ............................................6 бо до ва,

9) за уче шће на ме ђу на род ним так ми че њи ма (из ло жба ма,
фе сти ва ли ма) са осво је ном на гра дом - I, II или III мје сто
(од но си се са мо на сту ден те из обла сти умјет но сти и ар -
хи тек ту ре).................................................................5 бо до ва.

(2) За ауто ре на уч не књи ге се при зна ју са мо она ли ца
ко ја су у књи зи на ве де ни као ауто ри.

(3) Уко ли ко има ви ше ауто ра, број бо до ва утвр ђе них у
ври јед но сти ко е фи ци јен та ком пе тент но сти рас по ре ђу је се
на сље де ћи на чин:

а) пр вом ауто ру при па да 60% ври јед но сти бо до ва, а

б) оста ли ауто ри оста так од 40% ври јед но сти бо до ва
рав но прав но ди је ле на јед на ке ди је ло ве.
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(4) Кан ди да ту је одо бре на из ра да док тор ске ди сер та ци је
на кон при хва та ња из вје шта ја од стра не се на та уни вер зи те та,
а по твр ду о при хва та њу ди сер та ци је из да је уни вер зи тет.

(5) Пра во на су фи нан си ра ње из ра де и од бра не док тор -
ске ди сер та ци је има ју кан ди да ти ко ји сту ди ра ју по бо лоњ -
ском си сте му и они ко ји док тор ску ди сер та ци ју при ја вљу -
ју по ста ром си сте му.

(6) Бо до ва ње и из ра ду бо дов не ли сте кан ди да та ко ји
ис пу ња ва ју кри те ри ју ме из ста ва 5. овог чла на вр ши Ми -
ни стар ство.

Члан 9.

Уко ли ко два или ви ше кан ди да та има ју исти број бо до -
ва, пред ност за су фи нан си ра ње тро шко ва из ра де и од бра не
док тор ских те за има ју они кан ди да ти ко ји оства ре ви ше
бо до ва по осно ву го ди на ста ро сти и про сје ка оцје на на
пост ди плом ском сту ди ју.

Члан 10.

(1) Рје ше ње о при хва та њу при ја ве и одо бра ва њу сред -
ста ва за од бра ну док тор ских ди сер та ци ја, ко је је ко нач но у
управ ном по ступ ку, до но си ми ни стар на при је длог по моћ -
ни ка ми ни стра за на у ку, у скла ду са бо дов ном ли стом кан -
ди да та.

(2) Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе Ми ни стар ства и ко ри -
сни ка сред ста ва уре ђу ју се уго во ром.

(3) Кан ди дат мо же са мо јед ном ко ри сти ти сред ства за
ове на мје не.

3. Фи нан си ра ње про гра ма оспо со бља ва ња мла дих 

на да ре них за на уч но и стра жи вач ки рад

Члан 11.

На зив “мла ди ис тра жи ва чи” од но си се на мла де ко ји су
по сти гли из ван ре дан успјех у пр вом и дру гом ци клу су ви -
со ког обра зо ва ња, ко ји ма би се омо гу ћио пла ће ни рад на
одо бре ном на уч ном про јек ту и под ру ко вод ством ода бра -
ног мен то ра у не ком на уч но и стра жи вач ком ин сти ту ту или
уни вер зи те ту у Ре пу бли ци Срп ској у од ре ђе ном тра ја њу.

Члан 12.

(1) Про грам оспо со бља ва ња мла дих на да ре них за на -
уч но и стра жи вач ки рад под ра зу ми је ва за по шља ва ње на од -
ре ђе но ври је ме мла дих ко ји по ха ђа ју сту ди је дру гог ци клу -
са у Ре пу бли ци Срп ској, и то у свој ству са рад ни ка на на уч -
но и стра жи вач ким про јек ти ма.

(2) За по шља ва ње мла дих ис тра жи ва ча одо бра ва се на
на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма ко је кан ди ду је на уч но -
ис тра жи вач ка ор га ни за ци ја, а фи нан сиј ски по др жа ва Ми -
ни стар ство.

Члан 13.

(1) Кан ди дат за мла дог ис тра жи ва ча мо ра ис пу ња ва ти
сље де ће оп ште усло ве:

а) да је др жа вља нин Бо сне и Хер це го ви не,

б) да има мје сто стал ног пре би ва ли шта на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Срп ске,

в) да не ма ви ше од на вр ше них 28 го ди на ста ро сти на
дан об ја вљи ва ња кон кур са,

г) да је сте као ди пло му до ди плом ског ака дем ског сту -
ди ја,

д) да је у до ди плом ском ака дем ском сту ди ју имао про -
сјеч ну оцје ну нај ма ње 9,00 (не ра чу на ју ћи ди плом ски рад),
а нај ма ње 9,50 из гру пе пред ме та / на уч ног по ља из ко јег
се при ја вљу је на уч но и стра жи вач ки про је кат,

ђ) да је упи сао дру ги ци клус сту ди ја на не ком од ли -
цен ци ра них уни вер зи те та у Ре пу бли ци Срп ској, у го ди ни
ка да је об ја вљен кон курс,

е) да по зна је је дан од стра них је зи ка и

ж) да ни је у рад ном од но су.

(2) Кан ди дат за мла дог ис тра жи ва ча се оцје њу је у скла -
ду са по себ ним усло ви ма за:

а) про сјеч ну оцје на сту ди ја,

б) об ја вљен рад у ча со пи су,

в) об ја вље ну на уч ну књи гу,

г) при хва ћен па тент,

д) уче шће на на уч ној кон фе рен ци ји са об ја вље ним ра -
дом и

ђ) уче шће на ме ђу на род ним так ми че њи ма (из ло жба ма,
фе сти ва ли ма) са осво је ном на гра дом - I, II или III мје сто
(од но си се са мо на сту ден те из обла сти умјет но сти и ар хи -
тек ту ре).

(3) Кан ди дат за мла дог ис тра жи ва ча, на кон об ја вљи ва -
ња ре зул та та кон кур са за кљу чу је уго вор о ра ду са на уч но -
и стра жи вач ком ор га ни за ци јом у ко јој ће се од ви ја ти на уч -
но и стра жи вач ки про је кат (у да љем тек сту: ин сти ту ци ја-
до ма ћин), на пе ри од од нај ви ше дви је го ди не.

Члан 14.

(1) Кан ди дат за ру ко во ди о ца про јек та мо ра ис пу ња ва -
ти сље де ће усло ве:

а) да је у рад ном или уго вор ном од но су у ин сти ту ци ји-
до ма ћи ну,

б) да је иза бран у на уч но-на став но зва ње ван ред ног
или ре дов ног про фе со ра, од но сно ис тра жи вач ко зва ње ви -
шег на уч ног са рад ни ка или на уч ног са вјет ни ка, и то у на -
уч ној обла сти из ко је се при ја вљу је на уч но и стра жи вач ки
про је кат,

в) да је од да на од бра не ње го ве док тор ске те зе про шло
нај ма ње пет го ди на,

г) да је ру ко во дио са нај ма ње два на уч но и стра жи вач ка
про јек та или имао нај ма ње два мен тор ства за из ра ду за вр -
шног ра да у дру гом ци клу су сту ди ја (ма ги стар ског ра да),

ђ) да је об ја вио нај ма ње је дан рад у ме ђу на род ном ча -
со пи су ко ји се на ла зи на SCI ли сти и

е) да не во ди ви ше од три мла да ис тра жи ва ча исто вре -
ме но.

(2) Кан ди да ти за ко ор ди на то ра про јек та се оцје њу ју у
скла ду са сље де ћим кри те ри ју ми ма:

а) до са да шња на уч на ка ри је ра и по ве за ност ис тра жи -
ва ња са на уч ним по тре ба ма ин сти ту ци је-до ма ћи на,

б) уче шће у до ма ћим и ме ђу на род ним на уч но и стра жи -
вач ким про јек ти ма,

в) до са да шњи рад са кан ди да ти ма дру гог и тре ћег ци -
клу са ви со ког обра зо ва ња и

г) до ди је ље не на гра де и при зна ња у на уч ној ка ри је ри.

(3) Ру ко во ди лац (ко ор ди на тор) на уч но и стра жи вач ког
про јек та нај че шће, али не оба ве зно, оба вља и ду жност
мен то ра мла дог ис тра жи ва ча при из ра ди за вр шног ра да на
дру гом сте пе ну ви со ког обра зо ва ња.

(4) У слу ча ју да ру ко во ди лац про јек та ни је ујед но и
мен тор, исти је оба ве зан у до го во ру са мен то ром да мла -
дом ис тра жи ва чу по мог не при из бо ру и из ра ди те ме за вр -
шног ра да на дру гом ци клу су сту ди ја, као и пу бли ко ва њу
са мо стал ног на уч ног ра да у ча со пи су пр ве ка те го ри је на -
ци о нал ног зна ча ја или пре зен та ци је на на уч ном ску пу.

(5) У слу ча ју да ру ко во ди лац про јек та ни је ујед но и
мен тор, та да је мен тор на из ра ди за вр шног ра да, ко ји је у
рад ном од но су на не ком од уни вер зи те та са сје ди штем у
Ре пу бли ци Срп ској, је дан од уче сни ка у про јек ту.

Члан 15.

Уче сник на кон кур су мо же би ти: ака де ми ја на у ка и
умјет но сти, ви со ко школ ске уста но ве, ин сти ту ти и на уч но -
и стра жи вач ки цен три, на уч на и струч на дру штва.

Члан 16.

(1) На кон рас пи си ва ња кон кур са, ин сти ту ци ја-до ма ћин
вр ши из бор ли сте те ма на уч но и стра жи вач ких про је ка та
(те ме су огра ни че не на на уч на по ља или уже на уч не обла -
сти).
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(2) На уч но ви је ће, од но сно од го ва ра ју ће ти је ло ин сти -
ту ци је-до ма ћи на по об ја вљи ва њу кон кур са вр ши из бор ко -
ор ди на то ра про јек та (мен то ра), у скла ду са кри те ри ју ми ма
из чла на 14. овог пра вил ни ка.

(3) Ин сти ту ци ја-до ма ћин у са рад њи са мен то ром вр ши
из бор и име но ва ње кан ди да та за мла дог ис тра жи ва ча, у
ро ку од 30 да на од да на рас пи си ва ња кон кур са из чла на 2.
овог пра вил ни ка.

(4) Ру ко во ди лац про јек та (мен тор) је ду жан да из вр ши
оцје њи ва ње свих при ја вље них кан ди да та за мла дог ис тра -
жи ва ча и о то ме са чи ни пи сме ни из вје штај, ко ји се под но -
си уз за хтјев за фи нан си ра ње на уч но и стра жи вач ког про -
јек та са мла дим ис тра жи ва чи ма.

Члан 17.

Ин сти ту ци ја-до ма ћин у оста вље ном ро ку до ста вља
при ја ву на кон курс на обра сцу ко ји се об ја вљу је на ин тер -
нет стра ни ци Ми ни стар ства и ко ји са др жи:

а) пред ло же ни про грам ис тра жи ва ња у ко ји су укљу че -
ни је дан или ви ше мла дих ис тра жи ва ча,

б) тех нич ки опис про јек та (циљ ис тра жи ва ња, план ре -
а ли за ци је, на уч ни ути цај про јек та, опре ма ко ја ће би ти ко -
ри шће на, евен ту ал но су фи нан си ра ње про јек та, план ди се -
ми на ци је ре зул та та про јек та, по ве за ност са ци ље ви ма
европ ске ис тра жи вач ке обла сти),

в) фи нан сиј ски план про јек та,

г) са став ис тра жи вач ког ти ма, укљу чу ју ћи би о гра фи је
свих чла но ва ти ма,

д) по твр ду о упи су мла дог ис тра жи ва ча у дру ги ци клус
сту ди ја,

ђ) биографијe мла дих ис тра жи ва ча и

е) прет ход на ис ку ства мен то ра и мла дог ис тра жи ва ча
из на уч ног по ља из ко јег се при ја вљу је про је кат.

Члан 18.

(1) Тра ја ње про јек та са мла дим ис тра жи ва чи ма је огра -
ни че но на мак си мал но тра ја ње до дви је го ди не.

(2) То ком тра ја ња про јек та, мла ди ис тра жи вач не мо же
уче ство ва ти у ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји на став ног про -
це са ин сти ту ци је-до ма ћи на ка да је то ви со ко школ ска уста -
но ва.

(3) Тро шак ре а ли за ци је про јек та, пла те мла дих ис тра -
жи ва ча, као и мак си ма лан број про је ка та и мла дих ис тра -
жи ва ча се од ре ђу је на ба зи фи нан сиј ског пла на Ми ни стар -
ства.

Члан 19.

Те ма про јек та са мла дим ис тра жи ва чи ма ко ја се при ја -
вљу је на кон курс ин сти ту ци је-до ма ћи на и на став ни план и
про гра ма сту ди ја дру гог ци клу са ко ји по ха ђа ју мла ди
истра жи ва чи мо ра ју би ти кла си фи ко ва ни у ис тој ужој на -
уч ној обла сти.

Члан 20.

На уч но и стра жи вач ки про је кат из во ди гру па ис тра жи -
ва ча (у да љем тек сту: про јект ни тим), ко ја се са сто ји од ру -
ко во ди о ца про јек та (ко ор ди на то ра про јек та), ис тра жи ва ча,
струч них и тех нич ких чла но ва про јект ног ти ма.

Члан 21.

Ре зул та ти на уч но и стра жи вач ких про је ка та при па да ју
прав ном ли цу ко је је но си лац ре а ли за ци је про јек та.

Члан 22.

(1) Из нос фи нан сиј ских сред ста ва за су фи нан си ра ње
по је ди ног про јек та од ре ђу је се на осно ву оправ да них тро -
шко ва из во ђе ња на уч но и стра жи вач ког про јек та и рас по ло -
жи вих сред ста ва, пре ма фи нан сиј ском пла ну Ми ни стар -
ства.

(2) Основ за утвр ђи ва ње оправ да них тро шко ва на уч но -
и стра жи вач ког про јек та је:

а) број и са став чла но ва про јект ног ти ма,

б) по треб на ин фра струк тур на опре ма,

в) нео п ход ни ма те ри ја ли,

г) пут ни тро шко ви у ци љу из во ђе ња ра до ва или са вје -
то ва ња и

д) оста ли тро шко ви (ре жиј ски тро шко ви уста но ве у ко -
јој се оба вља ис тра жи ва ње, а ко ји се од но се са мо на евен -
ту ал не тро шко ве ре а ли за ци је про јек та, услу ге, енер ген ти и
сл.).

Члан 23.

(1) Тро шко ви про јект ног ти ма се од ре ђу ју на ба зи бро -
ја и ври јед но сти нор ма ча со ва по треб них за ре а ли за ци ју
про јек та.

(2) Ври јед ност нор ма ча са за по је ди не ка те го ри је уче -
сни ка у про јект ном ти му од ре ђу је ми ни стар рје ше њем на
ба зи фи нан сиј ског пла на Ми ни стар ства за сва ку бу џет ску
го ди ну.

(3) Уку пан број нор ма ча со ва на јед ном про јек ту се до -
би ја са би ра њем бро ја нор ма ча со ва свих уче сни ка на про -
јек ту.

(4) Укуп ни тро шко ви про јект ног ти ма се до би ја ју са би -
ра њем по је ди нач них тро шко ва до би је них мно же њем бро ја
нор ма ча со ва по по је ди ним ка те го ри ја ма уче сни ка на про -
јек ту са од го ва ра ју ћом ври јед но сти нор ма ча са из ста ва 2.
овог чла на.

(5) У тро шко ве про јект ног ти ма не спа да ју тро шко ви
пла те мла дог ис тра жи ва ча ко ја се по себ но из ра чу на ва.

Члан 24.

(1) Тро шко ви пла те мла дог ис тра жи ва ча ис ка зу ју се у
бру то из но су и њу од ре ђу је Ми ни стар ство на ба зи свог го -
ди шњег фи нан сиј ског пла на.

(2) Бру то из нос пла те мла дог ис тра жи ва ча об у хва та не -
то из нос пла те, плус по ре зи и до при но си (пен зиј ско оси гу -
ра ње, здрав стве но оси гу ра ње, дје чи ја за шти та и за шти та
од не за по сле но сти).

(3) Евен ту ал ни тро шко ви пре во за за мла дог истра жи -
ва ча се об ра чу на ва ју пре ма пра ви ли ма ин сти ту ци је-до ма -
ћи на и ра чу на ју се у тро шко ве про јек та.

(4) Ми ни стар ство фи нан сиј ска сред ства, на ми је ње на за
тро шко ве пла те мла дог ис тра жи ва ча, упла ћу је на бан кар -
ски ра чун ор га ни за ци је-до ма ћи на у укуп ном из но су, је дан -
пут го ди шње, ка да се упла ћу ју и сред ства за под ми ре ње
тро шко ва про јек та.

Члан 25.

(1) На кон што се за тво ри кон курс, при сту па се ева лу а -
ци ји и оцје њи ва њу при спје лих за хтје ва.

(2) Ева лу а циј ски по сту пак по је ди нач них про је ка та ко -
ор ди ни ра и организуje Ми ни стар ство, а из во ди струч на ко -
ми си ја.

(3) Ми ни стар име ну је ко ми си ју и пред сјед ни ка ко ми -
си је за из бор и вред но ва ње при ја ва (у да љем тек сту: струч -
на ко ми си ја).

(4) У струч ну ко ми си ју се име ну ју три чла на из ре да
при зна тих на уч них рад ни ка, уни вер зи тет ских про фе со ра и
на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та у Ре пу бли ци Срп ској.

(5) За да так струч не ко ми си је је да, на осно ву чла на 26.
овог пра вил ни ка, из вр ши вред но ва ње при ја ва са ли сте за
из бор и вред но ва ње и да да сво је ми шље ње о сва кој при ја -
ви у пи сме ном об ли ку, те да са чи ни при је длог ранг-ли сте
про је ка та са мла дим ис тра жи ва чи ма за су фи нан си ра ње.

(6) Струч на ко ми си ја за свој рад има пра во на нов ча ну
на кна ду, у ви си ни ко ју рје ше њем утвр ђу је ми ни стар.

Члан 26.

Струч на ко ми си ја оцје њу је сва ку при ја ву на кон курс
по пи та њу:

а) ква ли те та на уч но и стра жи вач ког про јек та,

б) ком пе тент но сти ру ко во ди о ца про јек та и рад ног ти ма и

в) ис пу ње но сти усло ва за кан ди да та за мла дог ис тра -
жи ва ча.
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Члан 27.

Кри те ри ју ми за из бор при је дло га про јек та су:

а) сте пен ускла ђе но сти (ре ле вант но сти) про јек та са по -
ста вље ним ци ље ви ма ис тра жи ва ња,

б) зна чај про јек та с об зи ром на мо гућ ност упо тре бе ре -
зул та та про јек та,

в) ускла ђе ност тра ја ња про јек та са пред ло же ним ак -
тив но сти ма и

г) укљу че ност у ме ђу на род не на уч но истра жи вач ке
про гра ме.

Члан 28.

(1) Ре ле вант ност при је дло га ис тра жи вач ког про јек та
оцје њу је се по ка за те љем ускла ђе но сти при је дло га про је к -
та са ци ље ви ма на ве де ним у при ја ви или у од но су на по -
ста вље не ци ље ве ис тра жи вач ке те ме - у слу ча ју те мат ског
кон кур са, при че му се у об зир узи ма ју и тра же на фи нан -
сиј ска сред ства у од но су на те му, ци ље ве про јек та и обим
ис тра жи ва ња.

(2) Ре ле вант ност се оцје њу је оцје на ма / бо до ви ма од је -
дан (у слу ча ју ка да про је кат ни је ускла ђен са за да тим ци -
ље ви ма) до пет (у слу ча ју ка да је про је кат мак си мал но
ускла ђен са за да тим ци ље ви ма).

Члан 29.

(1) На уч но и стра жи вач ки про је кат тре ба би ти од ши рег
зна ча ја и мо ра ис пу ња ва ти сље де ће усло ве:

а) да про је кат до при но си уна пре ђе њу на уч но и стра жи -
вач ког ра да у ма тич ној на уч но и стра жи вач кој уста но ви,
уна пре ђе њу и раз во ју од ре ђе них на уч них обла сти, а на ро -
чи то оних ко ји су де фи ци тар ног ка рак те ра у Ре пу бли ци
Срп ској и

б) да по сто је дру штве не по тре бе за ре а ли за ци јом про -
јек та у сми слу при мје не са зна ња и на уч них ре зул та та про -
јек та у при вре ди и дру штву.

(2) Зна чај про јек та се оцје њу је оцје на ма од је дан (у
слу ча ју ка да про је кат ни је зна ча јан) до де сет (у слу ча ју ка -
да је про је кат мак си мал но зна ча јан).

Члан 30.

Ускла ђе ност тра ја ња про јек та са пред ло же ним ак тив -
но сти ма се оцје њу је оцје на ма / бо до ви ма од је дан (у слу ча -
ју ка да про је кат ни је ускла ђен) до пет (у слу ча ју ка да је
про је кат мак си мал но ускла ђен).

Члан 31.

Ако је про је кат дио ме ђу на род не на уч но и стра жи вач ке
са рад ње (про гра ма), има пред ност у из бо ру за су фи нан си -
ра ње од стра не Ми ни стар ства у од но су на дру ге про јек те,
што се и оцје њу је / бо ду је са:

а) за уче шће у оквир ним про гра ми ма (FP, COST, 
EURE KA)..................................................................5 бо до ва,

б) за на уч но и стра жи вач ку са рад њу са Европ ском уни јом
и дру гим свјет ски при зна тим на уч но и стра жи вач ким ор га -
ни за ци ја ма ....................................................................4 бо да,

в) за на уч но и стра жи вач ку са рад њу са на уч но и стра жи вач -
ким ор га ни за ци ја ма из ви ше од три бив ше ју го сло вен ске
ре пу бли ке .....................................................................3 бо да,

г) за на уч но и стра жи вач ку са рад њу са на уч но и стра жи вач -
ким ор га ни за ци ја ма из јед не 
бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке.................................2 бо да,

д) за на уч но и стра жи вач ку са рад њу са јед ном на уч но и -
стра жи вач ком ор га ни за ци јом из јед не 
бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке............................1 бо дом и

ђ) ако про је кат ни је дио ме ђу на род не на уч не 
са рад ње .....................................................................0 бо до ва.

Члан 32.

Бо до ви ко ји се до дје љу ју по осно ву ком пе тент но сти
ру ко во ди о ца про јек та и рад ног ти ма су:

а) ако ру ко во ди лац про јек та има је дан или ви ше ра до ва
об ја вље них у ме ђу на род ном ча со пи су ко ји се на ла зи на
SCI ли сти ..................................................................5 бо до ва,

б) ако је ру ко во ди лац про јек та уче ство вао на два или ви -
ше ме ђу на род них на уч но и стра жи вач ких про је ка та оквир -
ног про гра ма (COST, EURE KA и слич но) ................4 бо да,

г) ако је ру ко во ди лац про јек та био мен тор за нај ма ње 
три кан ди да та дру гог, од но сно тре ћег ци клу са 
сту ди ја...........................................................................2 бо да,

д) ако нај ма ње два или ви ше чла но ва рад ног ти ма има ју
на уч но, од но сно на уч но-на став но зва ње ..................3 бо да.

Члан 33.

(1) Бо до ви ко ји се до дје љу ју за кан ди да та за мла дог
истра жи ва ча су:

а) про сјеч на оцје на сту ди ја пр вог ци клу са ко ја се мно жи
са 10 бо до ва (за о кру же но на два де ци мал на бро ја), уз
услов да су по ло же ни сви ис пи ти пред ви ђе ни про гра мом
и пла ном ви со ко школ ске уста но ве,

б) за рад об ја вљен у ча со пи су ко ји се на ла зи на 
SCI ли сти ................................................................10 бо до ва,

в) за об ја вље ну на уч ну књи гу ме ђу на род ног 
зна ча ја .....................................................................10 бо до ва,

г) за об ја вље ну на уч ну књи гу на ци о нал ног 
зна ча ја .......................................................................9 бо до ва,

д) за уче шће на ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји са
об ја вље ним ра дом....................................................8 бо до ва,

ђ) за уче шће на до ма ћој на уч ној кон фе рен ци ји са об ја -
вље ним ра дом ..........................................................7 бо до ва,

е) за рад об ја вљен у на ци о нал ном ча со пи су пр ве ка те го -
ри је ............................................................................7 бо до ва,

ж) за при хва ћен па тент ...........................................6 бо до ва,

з) за уче шће на ме ђу на род ним так ми че њи ма (из ло жба ма,
фе сти ва ли ма) са осво је ном на гра дом - I, II или III мје сто
(од но си се са мо на сту ден те из обла сти умјет но сти и ар -
хи тек ту ре).................................................................5 бо до ва.

(2) За ауто ре на уч не књи ге се при зна ју са мо она ли ца
ко ја су у књи зи на ве де на као ауто ри.

(3) Уко ли ко има ви ше ауто ра, број бо до ва утвр ђе них у
ври јед но сти ко е фи ци јен та ком пе тент но сти рас по ре ђу је се
на сље де ћи на чин:

а) пр вом ауто ру при па да 60% ври јед но сти бо до ва, а

б) оста ли ауто ри оста так од 40% ври јед но сти бо до ва
рав но прав но ди је ле на јед на ке ди је ло ве.

(4) У слу ча ју да два или ви ше кан ди да та има ју исти
број бо до ва на кон оба вље ног бо до ва ња, пред ност има ју
мла ђи кан ди да ти.

Члан 34.

Ми ни стар ство, из у зет но уз са гла сност Ре пу блич ког са -
вје та за на у ку Ре пу бли ке Срп ске, мо же при хва ти ти кан ди -
да та за мла дог ис тра жи ва ча ко ји не ис пу ња ва оп шти услов
из чла на 13. став 1. тач ка д) овог пра вил ни ка (а од но си се
на про сјек оцје на до ди плом ског сту ди ра ња) уко ли ко је био
ак тив но укљу чен у на уч но и стра жи вач ки рад у пе ри о ду
сту ди ра ња, што до ка зу је ре фе рен ца ма из чла на 33. став 1.

Члан 35.

(1) Струч на ко ми си ја је ду жна да, у ро ку од 15 да на од
да на за тва ра ња кон кур са Ми ни стар ства, оци је ни при спје ле
при ја ве и до ста ви при је длог Ми ни стар ству о фи нан си ра њу
про је ка та.

(2) Рје ше ње o до дје ли сред ста ва за про је кат до но си ми -
ни стар и оно је ко нач но.

(3) Ин сти ту ци ја-до ма ћин ко јој је одо бре но оства ри ва -
ње про јек та за кљу чу је са Ми ни стар ством уго вор о ре а ли -
за ци ји про јек та.

Члан 36.

Пра ће ње и кон тро лу ре а ли за ци је при хва ће них и одо -
бре них про је ка та у ко ји су укљу че ни мла ди ис тра жи ва чи
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вр ши Ми ни стар ство, у скла ду са од ред ба ма пот пи са ног
уго во ра о фи нан си ра њу.

Члан 37.

(1) Уго во ром о фи нан си ра њу од ре ђу је се ли це ко је је
ду жно да са чи ни и до ста ви пе ри о дич ни и за вр шни из вје -
штај Ми ни стар ству, као и пе ри од за до ста вља ње ових
извје шта ја.

(2) За по дат ке на ве де не у из вје шта ју од го вор но је ли це
ко је га до ста вља.

(3) По за вр шет ку про јек та, ин сти ту ци ја-до ма ћин је ду -
жна да ор га ни зу је јав ну пре зен та ци ју ре зул та та про јек та.

Чла н 38.

(1) Под но си о ци при ја ва има ју пра во при го во ра на пре -
ли ми нар ну ранг-ли сту ода бра них кан ди да та за су фи нан си -
ра ње.

(2) При го вор се под но си ми ни стру у ро ку од осам да на
од да на об ја ве пре ли ми нар не ранг-ли сте, и то у пи са ној
фор ми, с крат ким и ја сним обра зло же њем.

(3) При го вор раз ма тра ми ни стар за ма ги стран де и док -
то ран де, а за мла де ис тра жи ва че - струч на ко ми си ја за
избор и вред но ва ње при ја ва, на кон че га се утвр ђу је при је -
длог ко нач не ранг-ли сте.

(4) Пре ли ми нар на и ко нач на ранг-ли ста ма ги стра на да,
док то ра на да и мла дих ис тра жи ва ча би ће јав но об ја вље на
на ин тер нет стра ни ци Ми ни стар ства.

Члан 39.

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: 19/6-010/014-15/10
25. ма ја 2010. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Ба кир Аја но вић, с.р.

985

На осно ву чла на 76. За ко на о на уч но и стра жи вач кој дје -
лат но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
112/07 и 13/10) 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), ми ни стар на у ке и тех но ло ги је  до но си

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

СУ ФИ НАН СИ РА ЊУ НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИХ 

ПРО ЈЕ КА ТА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о су фи нан си ра њу на уч но и стра жи вач -
ких про је ка та (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 32/09), у чла ну 2. по сли је тач ке е) до да ју се но ве т. ж),
з) и и), ко је гла се:

“ж) на уч но и стра жи вач ки про је кат је је дин стве ни на уч -
но и стра жи вач ки по ду хват, тј. скуп ја сно и де таљ но де фи -
ни са них ак тив но сти по мо ћу ко јих се, уз ко ри шће ње зна ња,
људ ског фак то ра, фи нан сиј ских сред ста ва, на уч них ме то -
до ло ги ја, тех но ло ги је и дру гих рас по ло жи вих ре сур са, де -
фи ни са ни за да так ре а ли зу је у од ре ђе ном вре мен ском пе ри -
о ду,

з) те мат ски про јек ти су на уч но и стра жи вач ки про јек ти
за ко је Ми ни стар ство, у са рад њи са Ре пу блич ким са вје том
за на у ку, де фи ни ше те му и циљ ис тра жи ва ња, а сви оста ли
на уч но и стра жи вач ки про јек ти се сма тра ју про јек ти ма на
сло бод ну те му и

и) но си лац про јек та, у сми слу овог пра вил ни ка, је на -
уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја с ко јом је Ми ни стар ство
пот пи са ло уго вор о ре а ли за ци ји на уч но и стра жи вач ког
про јек та.”.

Члан 2.

Члан 3. ми је ња се и гла си:

“(1) На уч ним ра дом ба ве се ис тра жи ва чи у на уч ним
ор га ни за ци ја ма (Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке
Срп ске, ви со ко школ ске уста но ве, на уч но и стра жи вач ки ин -
сти ту ти и цен три, на уч на дру штва), као и ли ца иза бра на на
са рад нич ка рад на мје ста у овим ор га ни за ци ја ма, те ли ца
ко ја су ис пу ни ла усло ве за оба вља ње на уч не дје лат но сти.

(2) У на уч но и стра жи вач ком ра ду мо гу уче ство ва ти
сту ден ти сва три ци клу са ви со ког обра зо ва ња и дру га фи -
зич ка ли ца у окви ру на уч но и стра жи вач ког про це са на ин -
сти ту ци ји на ко јој се сту ди ра или ре а ли зу је на уч но ис тра -
жи вач ки про цес.”.

Члан 3.

Члан 4. ми је ња се и гла си:

“(1) Ре зул та ти на уч но и стра жи вач ког ра да су: на уч ни и
струч ни рад, на уч на књи га или мо но гра фи ја, ори ги нал ни
на уч ни или пре глед ни чла нак, на уч на сту ди ја, рад об ја -
вљен у ча со пи су ко ји је до сту пан ме ђу на род ној и до ма ћој
на уч ној јав но сти, са оп ште ње или рад об ја вљен у збор ни ку
са на уч ног ску па, увод но пре да ва ње на на уч ном ску пу,
обја вље на на уч на кри ти ка или по ле ми ка, лек си кон, ен ци -
кло пе ди ја, кар то граф ска пу бли ка ци ја, ма ги стар ски и док -
тор ски ра до ви, но ва сор та, па тент, тех нич ка рје ше ња, но ве
ме то де, но ви ма те ри ја ли, те но ви тех но ло шки по сту пак.

(2) Ре зул тат на уч но и стра жи вач ког ра да мо ра да са др жи
еле мен те из вор но сти и но ви не, тј. но вих са зна ња, но вих
зна ња, но вих на уч них пра ви ла или но вих при мје на.”.

Члан 4.

Члан 5. ми је ња се и гла си:

“На уч но и стра жи вач ки про је кат кан ди ду је на уч но и -
стра жи вач ка ор га ни за ци ја (но си лац про јек та), а из во ди
гру па ис тра жи ва ча (у да љем тек сту: про јект ни тим), ко ја
се са сто ји од ру ко во ди о ца про јек та (ко ор ди на то ра про јек -
та), ис тра жи ва ча, струч них и тех нич ких чла но ва про јект -
ног ти ма.”.

Члан 5.

У чла ну 6. у ста ву 2. ри је чи: “и на уч но и стра жи вач ке
уста но ве или ор га ни за ци о не је ди ни це уни вер зи те та, но си -
о ца про јек та.” за мје њу ју се ри је чи ма: “и прав ног ли ца, но -
си о ца про јек та.”.

Члан 6.

Члан 10. ми је ња се и гла си:

“Кон курс са др жи:

а) прав ни основ за из во ђе ње кон кур са,

б) на зив, сје ди ште и ин тер нет адре су Ми ни стар ства,

в) пред мет кон кур са,

г) ис тра жи вач ку те му и циљ ис тра жи ва ња у слу ча ју
кон кур са за те мат ске про јек те,

д) рок при ја ве про јек та,

ђ) усло ве, кри те ри ју ме, смјер ни це и мје ри ла за из бор
про је ка та,

е) укуп ну оквир ну ви си ну фи нан сиј ских сред ста ва ко -
ја су на рас по ла га њу за пред мет кон кур са, као и ври јед ност
нор ма ча со ва по ка те го ри ја ма уче сни ка,

ж) мје сто и на чин об ја вљи ва ња ре зул та та из бо ра,

з) слу жбе но ли це за ду же но за кон так те,

и) рок у ко јем ће уче сни ци би ти оба ви је ште ни о из бо -
ру про јек та,

ј) по треб не до ка зе о ис пу ња ва њу усло ва кон кур са,

к) дру ге по дат ке нео п ход не за од лу чи ва ње о из бо ру
про је ка та и

л) на по ме ну о ста ту су не пот пу них и не бла го вре ме них
при ја ва уче сни ка кон кур са.”.

Члан 7.

У чла ну 11. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “ври јед но сти”
до да ју се ри је чи: “(ква ли те та при је дло га)”.
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