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На основу члана 62. став 2. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 82. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/8, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар науке
и технологије д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се:
а) начин, садржај и облик вођења Регистра научноистраживачких организација (у даљем тексту: Регистар
организација) и
б) унос и контрола података у Електронски информациони систем о истраживачима и истраживачким организацијама у Републици Српској (енгл. Electronic Current
Research Information System of Republic of Srpska, у даљем
тексту: E-CRIS.RS) у дијелу који се односи на истраживачке организације.
Члан 2.
(1) Е-CRIS.RS, у смислу овог правилника, представља
путем интернета јавно доступну базу података о истраживачким организацијама и истраживачима у Републици
Српској.
(2) У информациони систем Е-CRIS.RS уписују се
истраживачке организације (привредна друштва, установе
и удружења) у којима се обавља, у цијелости или дјелимично, истраживачка дјелатност, као и извођачи истраживачке дјелатности (научноистраживачки радници и стручњаци) у Републици Српској.
II - РЕГИСТАР НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
(1) У Регистар организација уписују се научноистраживачке организације које испуњавају услове за обављање
научноистраживачке дјелатности у складу са законом.
(2) Научноистраживачки институти у саставу високошколских установа који испуњавају услове за обављање
научноистраживачке дјелатности у складу са законом уписују се у Регистар организација.
(3) Високошколске установе се не уписују у Регистар
организација и Министарство науке и технологије (у
даљем тексту: Министарство) за своје потребе користи
Регистар високошколских установа, који води Министарство просвјете и културе.
Члан 4.
(1) Регистар организација води Министарство у писаној форми, у књизи са тврдим повезом, која се састоји од
нумерисаних страница.
(2) Регистар организација Министарство води и у електронској форми и истовјетан је са Регистром организација
у писаној форми.
(3) На захтјев научноистраживачке организације која је
уписана у Регистар, Министарство издаје овјерени извод
из Регистра организација.
(4) Извод из Регистра организација може се издати, у
складу са законом, и на основу писменог захтјева других
лица или организација.
Члан 5.
Унутрашња прва страна књиге Регистра организација
овјерава се печатом Министарства и потписом министра
науке и технологије или од њега овлашћеног лица.
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Члан 6.
(1) Захтјев за упис у Регистар организација подноси се
на обрасцу који је доступан на интернет страници Министарства.
(2) Захтјев за упис у Регистар организација садржи:
а) податке о називу и сједишту научноистраживачке
организације,
б) оснивачки акт научноистраживачке организације,
в) научну област, научно поље и ужу научну област
којом се научна организација бави,
г) податке о укупном броју запослених радника, односно броју чланова удружења,
д) податке о броју радника/чланова у научноистраживачком, односно научно-наставном и сарадничком звању,
ђ) податке о простору, опреми и другим средствима,
е) податке о одговорном лицу у научној организацији и
ж) податке о научном вијећу или неком другом одговарајућем научно-стручном органу научне организације.
Члан 7.
Уз захтјев за упис у Регистар организација доставља се
и сљедећа документација:
а) овјерена копија уписа у судски регистар,
б) овјерен статут научноистраживачке организације,
в) овјерене копије рјешења о заснивању радног односа/чланства лица са научним, односно истраживачким звањем,
г) овјерена копија акта о оснивању научне организације,
д) овјерена копија акта о именовању одговорног лица у
научној организацији и
ђ) овјерена копија са именима и научноистраживачким
звањима чланова научног вијећа.
Члан 8.
(1) Документацију из чл. 6. и 7. овог правилника Министарство не враћа научноистраживачким организацијама
које испуњавају услове уписа у Регистар организација,
него ту документацију похрањује у архиву Министарства.
(2) Сви документи из чл. 6. и 7. дигитализују се и чувају у Министарству и у електронском облику.
Члан 9.
(1) На једној страници књиге Регистра организација уписују се подаци за једну научноистраживачку организацију.
(2) Рубрике у књизи Регистра организација попуњавају
се читко, а уписани текст се не смије брисати.
(3) Исправка погрешно уписаних података у књизи
Регистра организација врши се тако да се погрешно уписани текст прецрта толико да остане читљив, а испод њега се
уписује исправан текст.
(4) У Регистар организација, који се води у електронском облику, уноси се само исправан текст идентичан ономе из књиге Регистра организација.
Члан 10.
Измјена уписаних података у књигу Регистра организација врши се тако што се уписани текст прецрта, а испод
њега се упише нови податак са навођењем датума измјене
и у рубрици “напомене” упише разлог за измјену.
Члан 11.
(1) Брисање научне организације из књиге Регистра
организација врши се тако што се заокружи редни број и
дијагонално се прецртају све рубрике са уписаним подацима, а у рубрици “напомене” упише разлог за брисање.
(2) Брисање научне организације из Регистра организација који се води у електронском облику врши се тако да се
поља у која су уписани подаци о научној организацији
означе жутом бојом, а у рубрици “напомене” упише се разлог за брисање.
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III - E-CRIS.RS БАЗА ПОДАТАКА
Члан 12.
Унос и контролу података које се односе на истраживачке организације у Е-CRIS.RS обављају одговорна лица
у истраживачким организацијама и Е-CRIS.RS центар,
који се налази у Министарству.
Члан 13.
(1) Истраживачке организације дужне су да именују
овлашћено лице за унос и ажурност података о организацији у Е-CRIS.RS.
(2) Одговорно лице у истраживачкој организацији одговара за вјеродостојност података који се уносе у Е-CRIS.RS.
Члан 14.
(1) За координацију свих активности у вези са спровођењем система Е-CRIS.RS задужен је Е-CRIS.RS центар,
који се налази у Министарству.
(2) Е-CRIS.RS центар у Министарству брине о организацији и координацији прикупљања података у Е-CRIS.RS,
провјерава услове за упис, те надзире тачност и исправност података које му шаљу истраживачке организације.
Члан 15.
Министарство на својој интернет страници објављује
упутства о регистрацији и коришћењу Е-CRIS.RS.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о поступку уписа у Регистар евиденције научноистраживачких организација и научноистраживачких
радника (“Службени гласник Републике Српске”, број
83/10).
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-7/13
25. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Јасмин Комић, с.р.
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На основу члана 91. став 3. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 82. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар науке и технологије д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР
ИСТРАЖИВАЧА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се:
а) начин, садржај и облик вођења Регистра научноистраживачких радника (у даљем тексту: Регистар истраживача) и
б) унос и контрола података у Електронски информациони систем о истраживачима и истраживачким организацијама у Републици Српској (енгл. Electronic Current Research
Information System of Republic of Srpska, у даљем тексту: ECRIS.RS) у дијелу који се односи на истраживаче.
Члан 2.
(1) Е-CRIS.RS, у смислу овог правилника, представља
путем интернета јавно доступну базу података о истраживачким организацијама и истраживачима у Републици
Српској.
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(2) У информациони систем Е-CRIS.RS уписују се
организације (привредна друштва, установе и удружења) у
којима се обавља, у цијелости или дјелимично, истраживачка дјелатност, као и извођачи истраживачке дјелатности
(научноистраживачки радници и стручњаци) у Републици
Српској.
II - РЕГИСТАР ИСТРАЖИВАЧА
Члан 3.
(1) Министарство води Регистар истраживача у електронској форми.
(2) У Регистар истраживача уписују се:
а) лица у научноистраживачком звању утврђеном Законом, уколико имају пријављено боравиште на територији
Републике Српске:
1) истраживач сарадник,
2) истраживач виши сарадник,
3) научни сарадник,
4) виши научни сарадник,
5) научни савјетник,
6) заслужни научник;
б) лица у научно-наставном и сарадничком звању утврђеном Законом о високом образовању, уколико имају пријављено боравиште на територији Републике Српске:
1) асистент,
2) виши асистент,
3) доцент,
4) ванредни професор,
5) редовни професор,
6) професор емеритус.
(3) Да би лице било уписано у Регистар истраживача,
претходно мора бити евидентирано у E-CRIS.RS.
Члан 4.
Захтјев за упис у Регистар истраживача подноси научноистраживачка организација или лице у научноистраживачком звању утврђеном Законом.
Члан 5.
(1) Уз захтјеву за упис у Регистар истраживача прилаже се доказ о држављанству, овјерена копија одлуке о избору у звање, односно о додјели почасног звања и попуњен и
потписан образац са подацима о истраживачу из ECRIS.RS.
(2) Захтјев за упис промјене података подноси се на
исти начин као и код уписа у Регистар истраживача доставом одговарајућег документа који доказује промјену.
Члан 6.
(1) На основу података из E-CRIS.RS, захтјева за упис
у Регистар истраживача и података из члана 5. став 1. овог
правилника, Министарство уписује у Регистар истраживача податке о истраживачу у научноистраживачком, научнонаставном или сарадничком звању.
(2) Сви документи из члана 5. овог правилника се дигитализују и чувају у Министарству и у електронској форми.
Члан 7.
(1) На писмени захтјев истраживача који је уписан у
Регистар истраживача Министарство издаје овјерени
извод из Регистра истраживача.
(2) Овјерени извод из Регистра истраживача доставља
се подносиоцу захтјева за упис у Регистар истраживача, а
образац извода садржи сљедеће податке:
а) име, очево име и презиме (дјевојачко презиме)
истраживача,
б) датум, мјесто и државу рођења,
в) ЈМБ,

