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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,
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г) назив и адресу научноистраживачке организације
запослења, односно чланства,
д) стечено звање,
ђ) научну област, научно поље и ужу научну област и
е) податке о научноистраживачком, односно научнонаставном или сарадничком звању.
(3) Извод с подацима о лицима уписаним у Регистар
истраживача може се издати, по одобрењу министра, и на
основу писменог захтјева других лица или организација.
Члан 8.
(1) Министарство спроводи поступак брисања уписа
звања у Регистар истраживача у случају губитка научног,
научно-наставног или сарадничког звања.
(2) Министарство спроводи поступак брисања уписа
звања на основу обавјештења научне организације о истеку уговора о раду.
III - E-CRIS.RS БАЗА ПОДАТАКА
Члан 9.
Унос и контролу података о истраживачима у ЕCRIS.RS са различитим овлашћењима обављају истраживачи појединачно, одговорна лица у истраживачким организацијама и Е-CRIS.RS центар који се налази у Министарству.
Члан 10.
(1) Истраживачке организације дужне су да именују
одговорно лице које ће бити одговорно за унос и ажурност
података о истраживачима у Е-CRIS.RS.
(2) Одговорно лице за Е-CRIS.RS у истраживачкој
организацији одговара за вјеродостојност података.
Члан 11.
(1) У Е-CRIS.RS и истраживач може уносити и ажурирати податке, и то путем интернет апликације Е-CRIS.RS,
с тим да је он одговоран за вјеродостојност тих података.
(2) Истраживач може доставити потребне податке
истраживачкој организацији у којој је запослен, a које
одговорно лице уноси у Е-CRIS.RS.
Члан 12.
(1) За координацију свих активности у вези са спровођењем система Е-CRIS.RS задужен је Е-CRIS.RS центар
Министарства.
(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 13.
Министарство на својој интернет страници објављује
упутства о регистрацији и коришћењу Е-CRIS.RS.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
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 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-6/13
25. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Јасмин Комић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115.
Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став
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1. т. a) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 104/11 и
92/12), на сједници одржаној 20. фебруара 2013. године,
донио је

ОД Л У КУ
Утврђује се да члан 6. ст. 2. и 3. Статута Града Бања
Лука (“Службени гласник града Бања Лука”, бр. 25/05 и
30/07) нису у сагласности са Уставом Републике Српске и
Законом о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05).
Образложење
Клуб делегата из реда бошњачког народа у Вијећу
народа Републике Српске дао је Уставном суду Републике
Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање
уставности и законитости члана 6. ст. 2. и 3. Статута Града
Бања Лука (“Службени гласник града Бања Лука”, бр.
25/05 и 30/07). У иницијативи се наводи да je оспорени
члан 6. ст. 2. и 3. Статута Града Бања Лука несагласан са
одредбама члана 1. став 4. и члана 10. Устава Републике
Српске, које утврђују принцип конститутивности и равноправности народа и грађана, те недискриминације по било
ком основу. Поред тога, оспорене одредбе члана 6. ст. 2. и
3. овог статута, према наводима даваоца иницијативе, нису
у сагласности са чланом 5. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), којим је прописано да симбол изражава историјско, културно и природно насљеђе јединице
локалне самоуправе. Сагласно наведеном, давалац иницијативе предлаже да Суд покрене поступак и утврди да
оспорене одредбе овог статута нису у сагласности са Уставом и законом.
Скупштина Града Бања Лука доставила је одговор у
коме цитира одредбе члана 5. ст. 2, 3. и 4. Закона о локалној самоуправи, и у вези с тим указује на одредбу члана
118. оспореног статута, којом је прописано да је изглед
симбола из члана 6. ст. 2. и 3. привременог карактера, те да
ће се утврдити посебном статутарном одлуком, након
спроведеног законом прописаног поступка.
Оспореним чланом 6. став 2. Статута Града Бања Лука
(“Службени гласник града Бања Лука”, бр. 25/05 и 30/07)
прописано је да грб града представља плаво поље, у облику штита, оивичено златном траком, са визуром Банског
двора у горњем дијелу, те листом кестена (симболом бањалучких алеја), Кастелом (Каструм) - старом римском тврђавом, у дну штита, стилизованом линијом ријеке Врбас.
Средишњи дио грба симболизује темеље Саборне цркве, у
бијелој боји, а у средини темеља је крст, са оцилима у
црвеној боји. Према ставу 3. овог члана застава града Бања
Лука је плаве боје, правоугаоног облика, односа страна:
два према један, са грбом града у средини заставе, и текстом испод грба: “Град Бања Лука”.
У поступку оцјењивања уставности и законитости
оспорених одредби члана 6. ст. 2. и 3. Статута Града Бања
Лука (“Службени гласник града Бања Лука”, бр. 25/05 и
30/07) Суд је имао у виду одредбе члана 5. став 1. алинеје
1. и 2. Устава, којима је утврђено да се уставно уређење
Републике темељи на гарантовању и заштити људских слобода и права у складу са међународним стандардима и
обезбјеђивању националних равноправности и заштити
виталних националних интереса конститутивних народа.
Такође, Суд је имао у виду одредбу члана 10. Устава, према којој су грађани Републике Српске равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и
уживају исту правну заштиту без обзира на расу, пол,
језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално
поријекло, рођење, образовање, имовно стање, политичко
и друго увјерење, друштвени положај или друго лично
својство. Уз то, Суд је имао у виду да је чланом 102. став 1.
тачка 6. Устава Републике Српске утврђено да општина
преко својих органа, у складу са законом, извршава законе,
друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је
повјерено општини, те обезбјеђује извршавање прописа и
општих аката општине, док је ставом 2. овог члана Устава

