
774

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, 11/09, 74/10 и 86/10), 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 ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА 

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

И ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ РАД 

Члан 1. 

У Пра вил ни ку о оспо со бља ва њу мла дих за на уч ни и
ис тра жи вач ки рад (“Слу жбе ни гла сник Републикe Срп -
ске”, број 59/10) у чла ну 1. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “ка -
дро ва,” до да ју се ри је чи: “ко ји има ју др жа вљан ство БиХ и
пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске”.

У истом ста ву тач ка а) ми је ња се и гла си:

“а) про грам оспо со бља ва ња ка дро ва за на уч но и стра -
жи вач ки рад кроз су фи нан си ра ње сту де на та пост ди плом -
ског сту ди ја пре ма од ред ба ма За ко на о уни вер зи те ту
(“Слу жбе ни гла сник Републикe Срп ске”, бр. 12/93, 14/94,
99/04 и 92/05) и чла на 148. За ко на о ви со ком обра зо ва њу
(“Слу жбе ни гла сник Републикe Срп ске”, број 73/10) за из -
ра ду ма ги стар ског или док тор ског ра да, те 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”.

У истом ста ву у тач ки б) по сли је ри је чи: “рад” до да ју
се ри је чи: “у свој ству мла дих ис тра жи ва ча”. 

Члан 2.

У чла ну 2. у ста ву 2. тач ка ј) ми је ња се и гла си: 

“ј) број кан ди да та из чла на 1. став 1. т. а) и б), ко ји ће
би ти су фи нан си ра ни по на уч ним обла сти ма”. 

Члан 3. 

На зив Одјељ ка 1. ми је ња се и гла си: 

“1. Су фи нан си ра ње сту де на та пост ди плом ског сту ди ја
при из ра ди ма ги стар ских ра до ва”. 

Члан 4. 

Члан 5. ми је ња се и гла си: 

“(1) Кри те ри ју ми за из бор и вред но ва ње при ја ва за
изра ду и од бра ну ма ги стар ског ра да 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 25 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) про сјеч не оцје не на ди плом ском, односно сту ди ју
пр вог ци клу са ви со ког обра зо ва ња (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) - по ком осно ву кан ди да ту при па да: 

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) про сјеч не оцје не пост ди плом ског сту ди ја 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. 

Бо до ви на осно ву про сјеч них оцје на на ди плом ском и
пост ди плом ском сту ди ју се са би ра ју.

г) на уч но-тех нич ка са рад ња - по ком осно ву кан ди да ту
при па да за: 

1) из ра ду 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; 

д) до са да шњи ре зул та ти на пла ну на уч но и стра жи вач -
ког ра да кан ди да та у прет ход ном тро го ди шњем пе ри о ду -
по ком осно ву кан ди да ту при па да:

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

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

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

4) 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,

5) 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,

6) 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,

7) за рад об ја вљен у на ци о нал ном 
ча со пи су дру ге ка те го ри је ...............................5 бо до ва,

8) за рад об ја вљен у на ци о нал ном 
ча со пи су тре ће ка те го ри је ..................................3 бо да,

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

10) 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 при зна ју се са мо она ли ца
ко ја су у књи зи на ве де на као ауто ри. Уко ли ко има ви ше
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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 лим ауто ри ма оста так од 40% ври јед но сти бо до -
ва ко ји рав но прав но ди је ле на јед на ке ди је ло ве.

(3) Као до ка зе о ис пу ња ва њу усло ва ко ји се од но се на
на уч ну ка ри је ру кан ди да та из ста ва 1. тач ка д) овог чла на
по треб но је до ста ви ти при ја ву уче шћа на ме ђу на род ним
или до ма ћим на уч ним кон фе рен ци ја ма, ап стракт об ја вље -
ног ра да или ори ги нал рад, об ја вље ну на уч ну књи гу, по -
твр ду о при хва ће ном па тен ту из да ту од стра не За во да за
па тен те и до ка зе о осво је ним на гра да ма (ди пло ма). 

(4) Кан ди да ту је одо бре на из ра да маги старскog 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 ра да на пост ди плом ском сту ди ју
изда фа кул тет, односно ака де ми ја.

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

(6) Кан ди да ти ко ји су на дан об ја вљи ва ња кон кур са
ста ри ји од 35 го ди на жи во та не ће би ти узе ти у об зир при -
ли ком бо до ва ња.

(7) 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 5. 

На зив Одјељ ка 2. ми је ња се и гла си: 

“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) и ли ца ко ја има ју пра во сти ца ња на уч ног сте пе на
док то ра на у ка (из ра да док тор ског ра да/ди сер та ци је) пре ма
од ред ба ма За ко на о уни вер зи те ту и чла на 148. За ко на о ви -
со ком обра зо ва њу”. 

Члан 6. 

Члан 8. ми је ња се и гла си: 

“(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, односно 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...20 бо до ва, 

3) кан ди да ту од 33 до 36 го ди на ста ро сти...10 бо до ва, 

4) кан ди да ту  пре ко 36 го ди на ста ро сти .........0 бо до ва; 

б) на уч но-тех нич ка са рад ње - по ком осно ву кан ди да ту
при па да 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) про сјеч не оцје не сту ди ја дру гог ци клу са ви со ког
обра зо ва ња, односно пост ди плом ског сту ди ја 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,
односно пост ди плом ске сту ди је, 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.
Ако кан ди дат има по ло же не све ис пи те на тре ћем ци клу су
ви со ког обра зо ва ња, у об зир ће се при бо до ва њу узе ти та
про сјеч на оцје на по мно же на са 10 (за о кру же но на два де -
ци мал на бро ја);

г) на уч на ка ри је ра кан ди да та у прет ход ном тро го ди -
шњем пе ри о ду - по ком осно ву кан ди да ту при па да:

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

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

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

4) 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, 

5) 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,

6) 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,

7) за рад об ја вљен у на ци о нал ном 
ча со пи су дру ге ка те го ри је ..............................5 бо до ва,

8) за рад об ја вљен у на ци о нал ном 
ча со пи су тре ће ка те го ри је...................................3 бо да,

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

10) 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 при зна ју се 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
ко ји рав но прав но ди је ле на јед на ке ди је ло ве.

(4) Као до ка зе о ис пу ња ва њу усло ва ко ји се од но се на
на уч ну ка ри је ру кан ди да та, из став 1. тач ка г) овог чла на
по треб но је до ста ви ти при ја ву уче шћа на ме ђу на род ним
или до ма ћим на уч ним кон фе рен ци ја ма, ап стракт об ја вље -
ног ра да или ори ги нал рад, об ја вље ну на уч ну књи гу, по -
твр ду о при хва ће ном па тен ту из да ту од стра не За во да за
па тен те и до ка зе о осво је ним на гра да ма (ди пло ма). 

(5) 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 уни вер зи -
тет.

(6) Кан ди да ти ко ји су на дан об ја вљи ва ња кон кур са
ста ри ји од 40 го ди на жи во та не ће би ти узе ти у об зир при -
ли ком бо до ва ња.

(7) Сту ден ти III ци клу са (док то ран ди) ко ји сту ди ра ју у
ино стран ству, а ко ји при ла жу до ку мен те на стра ном је зи ку,
исте тре ба  да до ста ве у ори ги на лу и при ло же овје рен пре -
вод на јед ном од слу жбе них је зи ка у БиХ. У слу ча ју да си -
стем оцје њи ва ња ни је иден ти чан си сте му ко ји се при мје -
њу је у Републици Српској, сту ден ти мо ра ју до ста ви ти по -
твр ду или не ки дру ги до ку мент о си сте му оцје њи ва ња ко -
ји се при мје њу је на уни вер зи те ту на ко јем сту ди ра ју. Про -
сјек оцје на ће се из ра чу на ти на ба зи та бе ле екви ва лент них
оцје на ко ју утвр ђу је Ми ни стар ство на у ке и тех но ло ги је. 

(8) 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 7. 

У чла ну 9. ри је чи: “на пост ди плом ском сту ди ју” бри шу
се. 

Члан 8. 

На зив Одјељ ка 3. ми је ња се и гла си: 

“3. Фи нан си ра ње про грама оспо со бља ва ња мла дих на -
да ре них за на уч но и стра жи вач ки рад у свој ству мла дог
истра жи ва ча”. 

Члан 9. 

У чла ну 12. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “дру гог” до да ју
се ри је чи: “и тре ћег” а по сли је ри је чи: “ци клу са” до да ју се
ри је чи: “ви со ког обра зо ва ња”. 

Члан 10. 

У чла ну 13. у ста ву 1. у тач ки в) по сли је ри је чи: “кон -
кур са,” до да ју се ри је чи: “ако је сту дент дру гог ци клу са ви -
со ког обра зо ва ња, односно да не ма ви ше од 33 го ди не ста -
ро сти ако је сту дент тре ћег ци клу са ви со ког обра зо ва ња,”.

У истом ста ву у тач ки г) ри је чи: “до ди плом ског ака -
дем ског сту ди ја” ми је ња ју се ри је чи ма: “пр вог ци клу са ви -
со ког обра зо ва ња, односно ди плом ског сту ди ја,”.
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У истом ста ву у тач ки д) ри јеч: “до ди плом ском ака дем -
ском” ми је ња се ри јеч ју: “прет ход ном”.

У истом ста ву у тач ки ђ) по сли је ри је чи: “дру ги” до да -
ју се ри је чи “ или тре ћи”.

У ста ву 3. по сли је ри је чи: “го ди не” до да ју се за пе та и
ри је чи: “ако је сту дент дру гог ци клу са ви со ког обра зо ва ња,
односно нај ви ше три го ди не ако је сту дент тре ћег ци клу са
ви со ког обра зо ва ња.”. 

Члан 11. 

У чла ну 15. ри је чи: “ви со ко школ ске уста но ве” ми је ња
се ри јеч ју: “уни вер зи те ти” а ри је чи: “на уч на и струч на
дру штва” за мје њу је се ри је чи ма: “из Ре пу бли ке Срп ске”. 

Члан 12. 

У чла ну 16. у ста ву 2. ри је чи: “вр ши из бор” за мје њу је
се ри јеч ју: “пред ла же”

У истом чла ну став 3. ми је ња се и гла си:

“(3) Ин сти ту ци ја-до ма ћин у са рад њи са мен то ром
пред ла же кан ди да та за мла дог ис тра жи ва ча.”

У истом чла ну став 4. бри ше се. 

Члан 13. 

У чла ну 17. у тач ки б) ри је чи: “ис тра жи вач ке обла сти”
ми је ња ју се ри је чи ма: “ис тра жи вач ког про сто ра”.

У истом чла ну у тач ки д) по сли је ри је чи: “дру ги” до да -
ју се за пе та и ри је чи: “од но сно тре ћи”. 

Члан 14. 

У чла ну 18. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “дви је” до да ју се
за пе та и ри је чи: “од но сно три”. 

Члан 15. 

У чла ну 19. по сли је ри је чи: “дру гог” до да ју се ри је чи:
“или тре ћег”. 

Члан 16. 

У чла ну 24. став 2. бри ше се.

Ст. 3. и 4. по ста ју ст. 2. и 3. 

Члан 17. 

У чла ну 33. у ста ву 1. по сли је тач ке з) до да ју се но ве т.
и) и ј), ко је гла се: 

“и) за рад об ја вљен у на ци о нал ном 
ча со пи су дру ге ка те го ри је .............................. 5 бо до ва,

ј) за рад об ја вљен у на ци о нал ном ча со пи су 
тре ће ка те го ри је................................................. 3 бо да”. 

Члан 18. 

По сли је чла на 33. до да је се но ви члан 33.а, ко ји гла си: 

“Члан 33.а 

(1) Ко нач на оцје на про јек та са мла дим ис тра жи ва чи ма
је про сјеч на оцје на чла но ва Ко ми си је, ко ја се до би је са би -
ра њем оцје не про јек та, ко ор ди на то ра про јек та и мла дог
ис тра жи ва ча и ди је ље њем са бро јем чла но ва ко ми си је ко ји
су вр ши ли оцје њи ва ње. 

(2) Ко нач на ранг ли ста про је ка та са мла дим ис тра жи ва -
чи ма по по је ди ним на уч ним обла сти ма фор ми ра се на
осно ву ко нач не оцје не про јек та.”. 

Члан 19. 

У чла ну 34. ри јеч: “до ди плом ског” ми је ња се ри је чи ма:
“у пр вом и дру гом ци клу су”. 

Члан 20. 

У чла ну 37. став 1. ми је ња се и гла си:

“(1) Но си лац ре а ли за ци је про јек та до ста вља на кра ју
сва ке ка лен дар ске го ди не у то ку ре а ли за ци је про јек та ми -
ни стар ству:

а) из вје штај о ре зул та ти ма на уч ноис тра жи вач ког про -
јек та,

б) фи нан сиј ски из вје штај о ре а ли за ци ји на уч ноис тра -
жи вач ког про јек та,

в) ми шље ње ру ко во ди о ца на уч но и стра жи вач ке ор га ни -
за ци је о ре а ли за ци ји про јек та са мла дим ис тра жи ва чем,

г) из вје штај о ра ду мла дог ис тра жи ва ча и

д) из вје штај мен то ра о ра ду мла дог ис тра жи ва ча.”. 

Члан 21. 

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

Број: 19/6-010/014-10/11
21. марта 2011. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Др Ја смин Ко мић, с.р.
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Д О  П У  Н А  Л И  С Т Е

СТАЛ НИХ СУД СКИХ ТУ МА ЧА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ, КО ЈИ СУ ИМЕ НО ВА НИ РЈЕ ШЕ ЊЕМ МИ НИ СТРА ПРАВ ДЕ, A
У СКЛА ДУ СА ПРА ВИЛ НИ КОМ О СТАЛ НИМ СУД СКИМ ТУ МА ЧИ МА (“Слу жбе ни гла сник

Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 115/05 и 32/07)

Р. бр. Пре зи ме и име Пре би ва ли ште Адре са Те ле фон                      Је зик 

1 2 3 4 5                               6

1. Јо ви ше вић Са ња Ба ња Лу ка Ар чи бал да Рај са број 1 066 993 587 ен гле ски је зик 

2. Ра дло вић Та ма ра Ба ња Лу ка Си ме Шо ла је број 8 065 668 133 ен гле ски је зик 

3. Га врић Ве дран Ко тор Ва рош Вој во де Ра до ми ра 
Пут ни ка број 7 065 779 679 ен гле ски је зик 

4. Бо ро је вић Сан дра Ба ња Лу ка Вр ба ски пут бб 066 829 500 ен гле ски је зик 

5. Ра ди шић Ми ле ва Ба ња Лу ка Ца ри це Ми ли це број 40 065 879 141 ен гле ски је зик 

6. Ке сер Са ша Ба ња Лу ка При је ча ни бб 065 580 771 ен гле ски је зик 

7. Об ра до вић Вла ди мир Ба ња Лу ка Га је ва број 12 065 663 333 ен гле ски је зик 

8. Јо кић Све тла на Вла се ни ца То плик III бб 065 834 974 ен гле ски је зик 

9. Љу бо ја Је ле на Ба ња Лу ка Ф. Гар си ја Лор ке број 7 065 542 371 ен гле ски је зик 

10. Круљ Мир ја на Тре би ње Ви дов дан ска број 5 065 613 527 ен гле ски је зик 

11. Са во вић То до ро вић 
Је ле на Ви ше град Кра ља Пе тра I 13 б/33 066 835 294 ен гле ски је зик 

12. Ба ра нац Та ња Ви ше град Ву чи не број 72 065 889 113 ен гле ски је зик 

13. Ди здар Му ста фа Ба ња Лу ка Срп ских ру да ра 062 599 732
број 14 066 772 810 ен гле ски је зик 


