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Представљено умјетничко 
дјело на манифестацијама од 
републичког значаја (само-
стална изложба, цјеловечерњи 
концерт, позоришна представа 
– ауторска или главна улога, 
филмско или телевизијско 
дјело, ауторско дизајнерско 
остварење, ауторско музичко 
дјело) по јавном конкурсу или 
по позиву

1

Освојене награде 
на умјетничким 
манифестацијама

Освојена награда (прво, друго 
или треће мјесто) на међуна-
родној умјетничкој манифе-
стацији (такмичење, фестивал 
и сл.)

3

Освојена награда (прво, друго 
или треће мјесто) на умјет-
ничкој манифестацији репу-
бличког значаја (такмичење, 
фестивал и сл.)

1

Објављени архи-
тектонски, урбани-
стички или архи-

тектонско-урбанисти-
чки пројекти

Реализован архитектонски, 
урбанистички или архитектон-
ско-урбанистички пројекат 
објекта, ентеријера или јавног 
простора који је објављен или 
публикован у међународном 
часопису, међународној мо-
нографији, међународном ката-
логу или другој међународној 
публикацији

4

Реализован архитектонски, 
урбанистички или архитектон-
ско-урбанистички пројекат 
објекта, ентеријера или јавног 
простора који је објављен или 
публикован у националном 
часопису, монографији, ката-
логу или другој публикацији 
републичког значаја

2

Награде и признања 
на конкурсима или 

изложбама из области 
архитектуре, урба-
низма и дизајна

Награда на међународном 
конкурсу који је расписан у 
складу са важећим правилима 
у држави у којој је расписан 
или у складу са правилником 
међународних организација за 
област архитектуре, урбанизма 
и дизајна

3

Награда на републичком 
конкурсу који је расписан у 
складу са важећим правилима 
у држави у којој је расписан 
или у складу са правилником 
међународних организација за 
област архитектуре, урбанизма 
и дизајна

1,5

Награда на међународној 
изложби из области архитек-
туре, урбанизма и дизајна са 
каталогом

2

Награда на републичкој изло-
жби из области архитектуре, 
урбанизма и дизајна са ката-
логом

1,5

ПРИЛОГ 2.
Формула за рачунање еквивалентних оцјена
Оцјена d у систему високог образовања Републике Српске, 

која је еквивалентна некој оцјени s у високошколским установама 
у иностранству, рачуна се линеарном интерполацијом, при чему се 
најбољој оцјени у датој високошколској установи у иностранству 
придружује домаћа оцјена 10, а најлошијој пролазној оцјени у да-
тој високошколској установи у иностранству придружује домаћа 
оцјена 6.

Коришћене ознаке:
s – оцјена у иностраном систему високог образовања за коју 

се рачуна еквивалент у систему високог образовања Републике 
Српске,

d – еквивалентна оцјена у систему високог образовања Репу-
блике Српске,

sB – најбоља оцјена у иностраном систему високог образовања,
sL – најлошија пролазна оцјена у иностраном систему високог 

образовања.
Еквивалентна оцјена d у систему високог образовања Републи-

ке Српске, која одговара оцјени s у датој високошколској установи 
у иностранству, рачуна се према формули (1):

        6*sB – 10*sL + 4*s
 d = _________________________   (1)
                sB – sL
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На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој дје-

латности (“Службени гласник Републикe Српске”, бр. 6/12 и 
33/14), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) и Одлуке о образовању Фонда 
“Др Милан Јелић” (“Службени гласник Републике Српске”, 
брoj 33/11), министар науке и технологије, 28. септембра 
2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА II И III 
ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И 
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, начин и кри-

теријуми додјељивања стипендија талентованим редовним 
студентима II и III циклуса академских студија на универ-
зитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и ви-
сокошколским установама у иностранству (у даљем тексту: 
студенти).

Члан 2.
(1) Министарство ће, уз сагласност предсједника и 

чланова Фонда, за текућу академску годину одредити број 
стипендија којe ће бити додијељенe редовним студентима 
II циклуса академских студија и редовним студентима III 
циклуса академских студија, у складу са планираним, од-
носно расположивим финансијским средствима.

(2) Висина стипендије из става 1. овог члана у текућој 
академској години утврђује се у складу са планираним, од-
носно расположивим средствима.

Члан 3.
(1) Студент II циклуса академских студија може конку-

рисати за додјелу стипендије под условима:
1) да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике 

Српске,
2) да има пребивалиште на територији Републике Срп-

ске,
3) да је редован студент једног од универзитета у Босни 

и Херцеговини или високошколске установе у иностран-
ству,

4) да на I и II циклусу академских студија није обновио 
ниједну академску годину,

5) да је на I циклусу студија имао просјечну оцје-
ну најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као 
и студенти који су I циклус студија завршили на високо-
школским установама рангираним до 200. мјеста на Томп-
соновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек 
оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) и

6) да нема више од навршених 28 година на дан обја-
вљивања јавног конкурса за додјелу стипендија студентима 
II и III циклуса студија (у даљем тексту: конкурс).

(2) Изузетно од одредбе из става 1. тачка 1) овог члана, 
студент који има држављанство Федерације Босне и Херце-
говине и Босне и Херцеговине може да се пријави за додје-
лу стипендије уколико достави доказ о подношењу захтјева 
за промјену ентитетског држављанства, те у конкурсном 
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року достави и увјерење о држављанству Републике Срп-
ске и Босне и Херцеговине.

(3) Студент који има статус апсолвента не остварује 
право на додјелу стипендије.

(4) За студенте који су претходни циклус студија завр-
шили у иностранству, а у случају да систем оцјењивања 
није идентичан систему који се примјењује у Републици 
Српској, просјек оцјена ће се рачунати по формули која се 
налази у Прилогу 2. овог правилника и чини његов састав-
ни дио.

(5) Студент може бити корисник само једне стипендије 
из јавних извора стипендирања.

Члан 4.
(1) Студент III циклуса академских студија може конку-

рисати за додјелу стипендије под условима:
1) да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике 

Српске,
2) да има пребивалиште на територији Републике Срп-

ске,
3) да је редован студент једног од универзитета у Босни 

и Херцеговини или високошколске установе у иностран-
ству,

4) да на II и III циклусу академских студија није обно-
вио ниједну академску годину,

5) да је на II циклусу академских студија постигао 
просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцје-
ну 9,50), као и студенти који су II циклус студија завршили 
на високошколским установама у иностранству рангира-
ним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-
листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући 
и просјечну оцјену 9,00) и

6) да нема више од навршене 32 године на дан објављи-
вања конкурса.

(2) Изузетно од одредбе из става 1. тачка 1) овог члана, 
студент који има држављанство Босне и Херцеговине и Фе-
дерације Босне и Херцеговине може да се пријави за додје-
лу стипендије уколико достави доказ о подношењу захтјева 
за промјену ентитетског држављанства, те у конкурсном 
року достави и увјерење о држављанству Републике Срп-
ске и Босне и Херцеговине.

(3) Студенти који немају обавезу полагања испита то-
ком III циклуса студија на универзитетима у Републици 
Српској, Босни и Херцеговини и високошколским устано-
вама у иностранству немају право на додјелу стипендије 
редовним студентима.

(4) Студент који има статус апсолвента не остварује 
право на додјелу стипендије.

(5) За студенте који су претходни циклус студија завр-
шили у иностранству, а у случају да систем оцјењивања 
није идентичан систему који се примјењује у Републици 
Српској, просјек оцјена ће се рачунати по формули за ра-
чунање еквивалентних оцјена, која се налази у Прилогу 2. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

(6) Студент може бити корисник само једне стипендије 
из јавних извора стипендирања.

Члан 5.
(1) Критеријуми за вредновање пријава за стипенди-

рање студената су:
1) просјечна оцјена студента са претходног циклуса 

студија,
2) ранг високошколске установе на Томпсоновој и/или 

Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у ино-
странству и

3) остварени резултати студента у науци, умјетности и 
иноваторству.

(2) Бодовање по основу критеријума из става 1. тачка 1) 
овог члана врши се на начин да се просјечна оцјена студен-
та множи бројем 10 (заокружено на два децимална мјеста).

(3) Бодовање по основу критеријума из става 1. тачка 
2) овог члана за студента који испуњава дати критеријум 
врши се на основу ранга високошколске установе на Томп-
соновој и/или Шангајској ранг-листи на сљедећи начин:

1) од 1. до 50. мјеста 10 бодова,
2) од 51. до 100. мјеста 8 бодова,
3) од 101. до 150. мјеста 6 бодова,
4) од 151. до 200. мјеста 4 бода.
(4) Ранг високошколске установе на Томпсоновој и/или 

Шангајској ранг-листи утврђује се на основу увида у важеће 
Томпсонову и Шангајску ранг-листу на дан објављивања 
првог конкурса у току текуће академске године, које су са-
ставни дио конкурса и доступне су на интернет страници 
Фонда и Министарства.

(5) Ако је високошколска установа рангирана на обје 
листе, при бодовању се узима ранг-листа на којој је високо-
школска установа боље рангирана.

Члан 6.
Бодовање по основу критеријума из члана 5. став 1. 

тачка 3) овог правилника за студента који испуњава дати 
критеријум врши се на начин приказан у Прилогу 1. овог 
правилника и чини његов саставни дио.

Члан 7.
Објављене научне књиге, научне монографије или 

објављени научни тематски зборници биће бодовани на на-
чин приказан у Прилогу 1. овог правилника само уколико 
испуњавају критеријуме које прописује правилник којим се 
регулише област публиковања научних публикација у Ре-
публици Српској.

Члан 8.
(1) Саопштења са научних скупова биће бодована на на-

чин приказан у Прилогу 1. овог правилника само ако су за 
тај научни скуп испуњени услови у вези са класификацијом 
и категоризацијом научних скупова прописани правилни-
ком којим се регулише област класификације научних ску-
пова у Републици Српској.

(2) Скупови који су одржани на територији Републике 
Српске бодују се на начин приказан у Прилогу 1. овог пра-
вилника само ако су претходно категорисани од Министар-
ства.

Члан 9.
(1) У случају да студент има два или више поглавља 

објављених у једној научној књизи и/или једној научној 
монографији и/или једном научном тематском зборнику 
предмет бодовања може бити само једно поглавље.

(2) У случају да студент има два рада или више радова 
објављених у једном броју научног часописа и/или у саоп-
штењу са једног научног скупа, предмет бодовања може 
бити само један рад.

(3) Рад објављен у скраћеној - апстракт форми: приказ 
књиге, превод, рад објављен у облику постера не бодује се.

(4) У случају да студент има освојене двије награде или 
више награда на једној умјетничкој манифестацији и/или 
једном конкурсу из области умјетности, архитектуре, урба-
низма и дизајна, предмет бодовања може бити само једна 
награда.

(5) Уколико има више аутора неког од критеријума при-
казаних у Прилогу 1. овог правилника, број бодова утврђен 
у Прилогу 1. овог правилника распоређује се тако да првом 
аутору припада 60% вриједности бодова, а осталим ауто-
рима остатак од 40% вриједности бодова које равноправно 
дијеле на једнаке дијелове.

Члан 10.
У случајевима да два студента или више студената 

имају једнак број бодова за додјелу стипендија прописаних 
одредбама овог правилника, предност има студент са:

1) већом просјечном оцјеном на претходном циклусу 
студија,
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2) већим бројем бодова по основу остварених резултата 
студента у науци, умјетности и иноваторству и

3) боље рангиране високошколске установе, респектив-
но.

Члан 11.
Као доказе о испуњавању услова наведених у чл. 3. и 4. 

овог правилника студенти II и III циклуса прилажу:
1) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Ре-

публике Српске,
2) извод из матичне књиге рођених,
3) оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је 

издато након објављивања јавног конкурса,
4) потврду о статусу редовног студента II циклуса ака-

демских студија, са напоменом да није обнављао ниједну 
студијску годину на II циклусу студија (само за студенте II 
циклуса академских студија),

5) потврду надлежне високошколске установе на којој је 
студент II циклуса студија завршио студије I циклуса о ви-
сини остварене просјечне оцјене, са напоменом да није об-
нављао ниједну студијску годину на I циклусу академских 
студија (само за студенте II циклуса академских студија),

6) потврду о статусу редовног студента III циклуса ака-
демских студија, са напоменом да није обнављао ниједну 
студијску годину на III циклусу академских студија (само 
за студенте III циклуса академских студија),

7) потврду надлежне високошколске установе на којој 
је студент III циклуса студија завршио студије II циклуса о 
висини остварене просјечне оцјене, са напоменом да није 
обнављао ниједну студијску годину на II циклусу академ-
ских студија (само за студенте III циклуса академских сту-
дија) и

8) фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које 
је рачун отворен.

Члан 12.
(1) Докази о испуњавању услова наведених у члану 11. 

овог правилника, осим увјерења о пребивалишту, морају 
бити оригинали или овјерене копије које нису старије од 
три мјесеца од дана објављивања конкурса.

(2) Студенти који студирају у иностранству, а који при-
лажу документа на страном језику, треба да их доставе у 
оригиналу, уз овјерен превод на један од службених језика 
у Босни и Херцеговини.

Члан 13.
(1) Као доказе о испуњавању услова приказаних у При-

логу 1. овог правилника студенти прилажу:
1) оригинал или штампану копију рецензиране и обја-

вљене научне књиге, научне монографије или тематског 
зборника,

2) оригинал или штампану копију сепарата објављеног 
рада у научном часопису и податке о датом научном часо-
пису,

3) оригинал или штампану копију сепарата саопштења 
објављеног на научном скупу и податке о одржаном нау-
чном скупу,

4) оригинал или овјерену копију потврде о прихваће-
ном патенту издате од Завода за патенте,

5) оригинал или овјерену копију потврде о представље-
ном умјетничком дјелу и податке о представљеном умјет-
ничком дјелу,

6) оригинал или овјерену копију дипломе за освојено 
прво, друго или треће мјесто и податке о одржаном такми-
чењу,

7) оригинал или штампану копију сепарата архитектон-
ског, урбанистичког или архитектонско-урбанистичког 
пројекта објављеног у одговарајућој публикацији.

(2) Докази о испуњавању услова приказаних у Прилогу 
1. овог правилника достављају се уз попуњен образац, који 
се налази на интернет страници Министарства и Фонда.

(3) Уколико студент није у могућности да достави неки 
од тражених докумената из става 2. овог члана, студент до-
ставља лично потписану изјаву са образложењем у вези са 
спријеченошћу достављања потребних докумената.

(4) Стручна Комисија за додјелу стипендија студентима 
II и III циклуса студија (у даљем тексту: Комисија) утврђује 
оправданост спријечености из става 3. овог члана.

(5) Уколико се на основу достављене документације сту-
дента до дана затварања конкурса не може утврдити испуње-
ност неког од критеријума приказаних у Прилогу 1. овог пра-
вилника, студент не може остварити бодове по том основу.

(6) Комисија бодује само радове и дипломе о освојеним 
наградама који нису старији од три године од дана објављи-
вања конкурса.

Члан 14.
(1) Студенти који су претходне године, односно прет-

ходних година примали стипендију из Фондације “Др Ми-
лан Јелић” и Фонда “Др Милан Јелић”, а испуњавају услове 
из овог правилника, могу конкурисати за додјелу стипен-
дије као и остали студенти.

(2) У случају из става 1. овог члана студенту се бодују 
само нови резултати у науци, умјетности и иноваторству 
који раније нису били бодовани.

Члан 15.
(1) Стипендије студентима додјељују се на основу 

спроведеног јавног конкурса.
(2) Конкурс расписује Министарство два пута у току 

академске године и садржи:
1) назив и адресу Министарства,
2) вријеме трајања конкурса,
3) услове и критеријуме за додјелу стипендије,
4) потребне доказе о испуњавању услова конкурса,
5) врсту, број и висину стипендије и
6) друге податке неопходне за одлучивање у вези са 

избором студената за додјелу стипендије.
(3) Конкурс се објављује у једном дневном листу који 

излази на територији Републике Српске, као и на интернет 
страници Министарства и Фонда.

(4) Рок за подношење пријаве са уредном докумен-
тацијом и попуњеним обрасцима је 30 дана од дана 
посљедњег објављивања јавног конкурса.

(5) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

(6) Средства за стипендирање студената обезбјеђују се 
у буџету Републике Српске, а воде се при Министарству 
науке и технологије (у даљем тексту: Министарство), на 
позицији - потрошачка јединица Фонд “Др Милан Јелић” 
(у даљем тексту: Фонд).

Члан 16.
(1) Пријаве на конкурс разматра и приједлог за додјелу 

стипендија за студенте II и III циклуса утврђује стручна Ко-
мисија, коју именује министар.

(2) Комисија се именује за разматрање пријава по кон-
курсима за текућу академску годину.

(3) Комисија има седам чланова и одлучује у складу 
са општим условима и додатним критеријумима који су 
утврђени овим правилником.

(4) Министар, по потреби, може именовати и додатне 
чланове Комисије.

(5) Комисија је дужна да изврши бодовање у року од 30 
дана од дана затварања конкурса и да утврди прелиминарну 
ранг-листу студената II и III циклуса студија.

(6) Прелиминарне ранг-листе студената II и III циклуса 
студија објављују се на интернет страници Министарства 
и Фонда.

(7) Кандидати који су поднијели пријаву на конкурс 
имају право приговора на прелиминарну ранг-листу.
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(8) Приговор се подноси Комисији у року од осам дана 

од дана објављивања прелиминарне ранг-листе. Комисија 
разматра приговоре у року од 21 дан од дана објављивања 
прелиминарне ранг-листе и утврђује приједлог коначне 
ранг-листе студената II и III циклуса студија.

(9) Коначну ранг-листу доноси министар, на приједлог 
Комисије, а она се објављује на интернет страници Ми-
нистарства и Фонда.

Члан 17.
На основу коначних ранг-листа о додјели стипендија, 

Министарство и корисник стипендије (у даљем тексту: ко-
рисник) закључују уговор о стипендирању, којим ближе 
одређују међусобна права, обавезе и одговорности уговор-
них страна, а који садржи:

1) податке о уговорним странама,
2) назив високошколске установе и циклус студија,
3) вријеме за које је стипендија додијељена,
4) висину и начин исплате стипендије,
5) рок исплате стипендије,
6) одредбе у вези са враћањем стипендије и
7) друга права и обавезе уговорних страна.

Члан 18.
(1) Министарство може, у складу са расположивим 

средствима, стипендију исплатити у двије или више рата.
(2) Исплата стипендија врши се путем текућих рачуна у 

некој од банака у Републици Српској.

Члан 19.
(1) Корисник се обавезује да заврши академску годину 

за коју му је стипендија додијељена и достави увјерење о 
упису у наредну академску годину, односно увјерење о за-
вршетку студија.

(2) Након завршетка школовања корисник је дужан да 
заснује радни однос на територији Републике Српске, с 
тим да је једна година стипендирања еквивалентна двјема 
годинама рада, или да се пријави на евиденцију Завода за 
запошљавање Републике Српске, о чему обавјештава Ми-
нистарство.

(3) Корисник који је већ запослен обавезан је да ради 
под истим условима наведеним у ставу 2. овог члана, с тим 
што рок за обрачун календарске године почиње да се реа-
лизује од дана завршетка школовања.

(4) Изузетно од става 2. овог члана, корисник средста-
ва који наставља школовање на вишим циклусима студија 
дужан је да ради праћења извршавања уговорних обавеза 
Министарству редовно доставља податке о упису, као и за-
вршетку наредног, односно наредних циклуса студија.

(5) У случају да је корисник средстава због незапосле-
ности на евиденцији Завода за запошљавање Републике 
Српске дуже од годину дана, дужан је да о томе обавијести 
Министарство и у том случају стипендија је неповратна.

(6) Ако су испуњени услови из ст. 1, 2. и 5. овог члана, 
додијељена стипендија је неповратна.

(7) Доказе из ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана корисник је ду-
жан да достави у року од 15 дана од дана њиховог настанка.

Члан 20.
(1) Корисник губи право на стипендију и обавезује се да 

ће вратити примљени износ у случајевима:
1) да обнови студијску годину за коју му је стипендија 

додијељена,
2) да неоправдано прекине школовање или школовање 

настави у другој образовној установи без сагласности Ми-
нистарства,

3) да не заврши студије циклуса за које му је стипендија 
додијељена у року предвиђеном за дати студијски програм,

4) да је право на стипендију остварио на основу нетач-
них, односно неистинитих података.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају наступања 
оправданих околности (тешка болест, несретан случај ко-
рисника), у случају постојања више силе, као и у случају 
потребе научностручног усавршавања на престижној свјет-
ској научноистраживачкој установи или заснивања радног 
односа у престижној свјетској научноистраживачкој уста-
нови због којих корисник не може испуњавати уговорне 
обавезе, корисник, или његов заступник, дужан је да у року 
од 30 дана од дана настанка тих околности Министарству 
поднесе писмени захтјев за ослобађање обавезе враћања 
стипендије.

(3) Уз захтјев из става 2. овог члана корисник је дужан 
да приложи одговарајућу документацију којом доказује 
наступање околности.

Члан 21.
(1) Корисник који је обавезан да врати стипендију оба-

везује се да ће вратити стипендију у истом броју мјесечних 
рата у којима је и примана.

(2) Корисник који није у могућности да испуњава уго-
ворне обавезе због заснивања радног односа у престижној 
свјетској научноистраживачкој установи обавезан је да до-
принесе развоју науке и иноваторства у Републици Српској 
кроз повезивање са својом и другим научноистраживачким 
установама са којима сарађује.

(3) Рјешење о начину поврата стипендије доноси ми-
нистар.

Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о додјели стипендија студентима II и III циклу-
са студија на универзитетима у Републици Српској, Босни 
и Херцеговини и универзитетима у иностранству (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 102/14).

Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 19/6-01/67-91/16
28. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Јасмин Комић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Група Врста Број 
бодова

Научне књиге, научне 
монографије и темат-

ски зборници

Објављена и рецензирана 
истакнута научна књига или 
истакнута научна монографија 
међународног значаја

10

Објављена и рецензирана науч-
на књига или научна моногра-
фија међународног значаја

8

Објављено и рецензирано по-
главље у истакнутој научној 
књизи или истакнутој научној 
монографији међународног 
значаја

6

Објављено и рецензирано 
поглавље у научној књизи или 
научној монографији међуна-
родног значаја

4

Објављена и рецензирана 
истакнута научна књига или 
истакнута научна монографија 
националног значаја

7

Објављена и рецензирана науч-
на књига или научна моногра-
фија националног значаја

5

Објављено и рецензирано по-
главље у истакнутој научној 
књизи или истакнутој научној 
монографији националног 
значаја

3
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Објављено и рецензирано 
поглавље у научној књизи или 
научној монографији нацио-
налног значаја

2

Објављен рад у цјелини у 
научном тематском зборнику 
водећег међународног значаја

4

Објављен рад у цјелини у 
научном тематском зборнику 
међународног значаја

2

Објављен рад у цјелини у 
научном тематском зборнику 
водећег националног значаја

2

Објављен рад у цјелини у 
научном тематском зборнику 
националног значаја

1,5

Радови објављени у 
научним часописима

Објављен рад у цјелини у 
међународном научном часо-
пису који се налази на Science 
Citation Index (SCI), Social 
Sciences Citation Index (SSCI), 
Journal Citation Reports (JCR) и 
Arts и Humanities Citation Index 
(A&HCI) листама

10

Објављен рад у цјелини у нау-
чном часопису међународног 
значаја

4

Објављен рад у цјелини у кате-
горисаном научном часопису у 
земљама бивше Социјалистич-
ке Федеративне Републике 
Југославије

3

Објављен рад у цјелини у кате-
горисаном научном часопису 
прве категорије републичког 
значаја

3

Објављен рад у цјелини у кате-
горисаном научном часопису 
друге категорије републичког 
значаја

1,5

Објављен рад у цјелини у кате-
горисаном научном часопису 
треће категорије републичког 
значаја

1

Саопштења са науч-
них скупова

Саопштење са истакнутог 
међународног научног скупа 
објављено у цјелини

2

Саопштење са међународног 
научног скупа објављено у 
цјелини

1,5

Саопштење са научног скупа 
републичког значаја објављено 
у цјелини

1

Саопштење са међународног 
научностручног скупа или 
међународног студентског нау-
чностручног скупа објављено 
у цјелини

1

Саопштење са научностручног 
скупа републичког значаја или 
студентског научностручног 
скупа републичког значаја 
објављено у цјелини

0,5

Патенти

Реализован и прихваћен патент 
на међународном нивоу 10

Реализован и прихваћен патент 
на националном нивоу 5

Представљање умјет-
ничких дјела

Представљено умјетничко 
дјело на манифестацијама од 
међународног значаја (само-
стална изложба, цјеловечерњи 
концерт, позоришна представа 
– ауторска или главна улога, 
филмско или телевизијско 
дјело, ауторско дизајнерско 
остварење, ауторско музичко 
дјело) по јавном конкурсу или 
по позиву

3

Представљено умјетничко 
дјело на манифестацијама од 
републичког значаја (само-
стална изложба, цјеловечерњи 
концерт, позоришна представа 
– ауторска или главна улога, 
филмско или телевизијско 
дјело, ауторско дизајнерско 
остварење, ауторско музичко 
дјело) по јавном конкурсу или 
по позиву

1

Освојене награде на 
умјетничким мани-

фестацијама

Освојена награда (прво, друго 
или треће мјесто) на међуна-
родној умјетничкој манифе-
стацији (такмичење, фестивал 
и сл.)

3

Освојена награда (прво, друго 
или треће мјесто) на умјет-
ничкој манифестацији репу-
бличког значаја (такмичење, 
фестивал и сл.)

1

Објављени архи-
тектонски, урбани-
стички или архи-

тектонско-урбанисти-
чки пројекти

Реализован архитектонски, 
урбанистички или архитектон-
ско-урбанистички пројекат 
објекта, ентеријера или јавног 
простора који је објављен или 
публикован у међународном 
часопису, међународној мо-
нографији, међународном ката-
логу или другој међународној 
публикацији

4

Реализован архитектонски, 
урбанистички или архитектон-
ско-урбанистички пројекат 
објекта, ентеријера или јавног 
простора који је објављен или 
публикован у националном 
часопису, монографији, ката-
логу или другој публикацији 
републичког значаја

2

Награде и признања 
на конкурсима или 

изложбама из области 
архитектуре, урба-
низма и дизајна

Награда на међународном 
конкурсу који је расписан у 
складу са важећим правилима 
у држави у којој је расписан 
или у складу са правилником 
међународних организација за 
област архитектуре, урбанизма 
и дизајна

3

Награда на републичком 
конкурсу који је расписан у 
складу са важећим правилима 
у држави у којој је расписан 
или у складу са правилником 
међународних организација за 
област архитектуре, урбанизма 
и дизајна

1,5

Награда на међународној 
изложби из области архитек-
туре, урбанизма и дизајна са 
каталогом

2

Награда на републичкој изло-
жби из области архитектуре, 
урбанизма и дизајна са ката-
логом

1,5

ПРИЛОГ 2.
Формула за рачунање еквивалентних оцјена
Оцјена d у систему високог образовања Републике Српске, 

која је еквивалентна некој оцјени s у високошколским установама 
у иностранству, рачуна се линеарном интерполацијом при чему се 
најбољој оцјени у датој високошколској установи у иностранству 
придружује домаћа оцјена 10, а најлошијој пролазној оцјени у да-
тој високошколској установи у иностранству придружује домаћа 
оцјена 6.

Коришћене ознаке:
s – оцјена у иностраном систему високог образовања за коју 

се рачуна еквивалент у систему високог образовања Републике 
Српске,

d – еквивалентна оцјена у систему високог образовања Репу-
блике Српске,
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sB – најбоља оцјена у иностраном систему високог образовања,
sL – најлошија пролазна оцјена у иностраном систему високог 

образовања.
Еквивалентна оцјена d у систему високог образовања Републи-

ке Српске, која одговара оцјени s у датој високошколској установи 
у иностранству, рачуна се по формули (1):

        6*sB – 10*sL + 4*s
 d = _________________________   (1)
                sB – sL

1465
На основу чл. 8. и 17. Закона о хемикалијама (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 25/09) и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 
и 57/16), министар здравља и социјалне заштите, 11. октобра 
2016. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКA О КЛАСИФИКАЦИЈИ, 
ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И 

ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

Члан 1.
У Правилнику о класификацији, паковању и обиље-

жавању хемикалија и одређених производа (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 9/16) у члану 42. ријечи: 
“осим Прилога 6. Усаглашена класификација и обиљежа-
вање за одређене опасне супстанце, који остаје на снази до 
објављивања Списка класификованих супстанци” бришу 
се.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-17/16
11. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Драган Богданић, с.р.

1466
Министар за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, на основу члана 67. Закона о 
заштити животне средине (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 71/12 и 79/15), члана 5. Правилника о условима 
за обављање дјелатности из области заштите животне сре-
дине (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

1. Утврђује се да “Пројект” а.д. Бања Лука испуњава 
услове за обављање дјелатности из области заштите живот-
не средине.

2. Ово рјешење подлијеже ревизији након истека рока 
од четири године од дана доношења Рјешења. Провјера 
испуњености услова за обављање дјелатности из области 
заштите животне средине вршиће се у складу са одредбама 
Закона о заштити животне средине и Правилника о услови-
ма за обављање дјелатности из области заштите животне 
средине.

3. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику 
Републике Српске”.

Број: 16-E/08
7. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Сребренка Голић, с.р.

Министар просвјете и културе Републике Српске, на 
основу члана 31. став 6. Закона о библиотечко-информацио-
ној дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, 
број 44/16) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), у поступку име-
новања директора ЈУ Народна библиотека “Божидар Гора-
жданин” Ново Горажде, 11. октобра 2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “БОЖИДАР ГОРАЖДАНИН” 
НОВО ГОРАЖДЕ

1. Бобана Видаковић разрјешава се дужности вршиоца 
дужности директора ЈУ Народна библиотека “Божидар Го-
ражданин” Ново Горажде.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-34-8/16
11. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

Министар просвјете и културе Републике Српске, на 
основу члана 31. став 6. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 44/16), у поступку именовања директора ЈУ На-
родна библиотека “Божидар Горажданин” Ново Горажде,  
11. октобра 2016. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА 
БИБЛИОТЕКА “БОЖИДАР ГОРАЖДАНИН” 

НОВО ГОРАЖДЕ

1. Бобана Видаковић именује се за директора ЈУ На-
родна библиотека “Божидар Горажданин” Ново Горажде на 
период од четири године.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-34-9/16
11. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Дане Малешевић, с.р.

1467
Mинистарство рада и борачко-инвалидске заштите Ре-

публике Српске, на основу члана 6. став 1. тачка ђ) Закона о 
измјенама и допуни Закона о заштити на раду (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 13/10) и Рјешења о испу-
њености услова за издавање лиценце за обављање послова 
из члана 40. Закона о заштити на раду (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10) и из члана 3. Правил-
ника о висини трошкова за издавање лиценци (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 68/08, 28/12 и 52/12),  
и з д а ј е

ЛИЦЕНЦУ
Preduzeće za građevinski inženjering “Mikar” d.o.o. 

Bijeljina, Ул. Његошева бр. 57, Бијељина, испуњава услове 
за обављање послова из члана 40. Закона о заштити на раду 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/08 и 13/10).

 Ова лиценца се издаје на период од четири године, и 
то од 31.8.2016. године до 31.8.2020. године, а протеком тог 
рока подлијеже обавезном обнављању.

 У складу са чланом 17. тачка 4. Правилника лиценца 
за обављање послова заштите и здравља на раду из члана 
40. Закона о заштити на раду објављује се у “Службеном 
гласнику Републике Српске”.

Број регистра: 2/2016
19. септембра 2016. године Министар,
Бања Лука Миленко Савановић, с.р.


