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На основу члана 76, а у вези са чл. 1. и 10. Закона о научноистраживачкој дјелатно сти (“Службени гласник
Републикe Српске”, бр. 112/07 и 13/10) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар
науке и технологије д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОСПОСОБЉАВАЊУ МЛАДИХ ЗА НАУЧНИ
И ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Члан 1.
У Правилнику о оспособљавању младих за научни и
истраживачки рад (“Службени гласник Републикe Српске”, број 59/10) у члану 1. у ставу 1. послије ријечи: “кадрова,” додају се ријечи: “који имају држављанство БиХ и
пребивалиште на територији Републике Српске”.
У истом ставу тачка а) мијења се и гласи:
“а) програм оспособљавања кадрова за научноистраживачки рад кроз суфинансирање студената постдипломског студија према одредбама Закона о универзитету
(“Службени гласник Републикe Српске”, бр. 12/93, 14/94,
99/04 и 92/05) и члана 148. Закона о високом образовању
(“Службени гласник Републикe Српске”, број 73/10) за израду магистарског или докторског рада, те студената трећег циклуса високог образовања при изради завршних радова (докторске дисертације) и”.
У истом ставу у тачки б) послије ријечи: “рад” додају
се ријечи: “у својству младих истраживача”.
Члан 2.
У члану 2. у ставу 2. тачка ј) мијења се и гласи:
“ј) број кандидата из члана 1. став 1. т. а) и б), који ће
бити суфинансирани по научним областима”.
Члан 3.
Назив Одјељка 1. мијења се и гласи:
“1. Суфинансирање студената постдипломског студија
при изради магистарских радова”.
Члан 4.
Члан 5. мијења се и гласи:
“(1) Критеријуми за избор и вредновање пријава за
израду и одбрану магистарског рада су:
а) године старости - по ком основу кандидату припада:
1) кандидату до 25 година старости.............30 бодова,
2) кандидату од 25 до 28 година старости...15 бодова,
3) кандидату од 28 до 30 година старости...10 бодова,

4) кандидату преко 30 година старости .........0 бодова;
б) просјечне оцјене на дипломском, односно студију
првог циклуса високог образовања (уз услов да су положени сви испити предвиђени програмом и планом високошколске установе) - по ком основу кандидату припада:
1) просјечна оцјена мања од 8,50 ...................0 бодова,
2) просјечна оцјена од 8,50 до 9,00 ..............20 бодова,
3) просјечна оцјена од 9,00 до 9,50 ..............30 бодова,
4) просјечна оцјена од 9,50 до 10,00 ........... 40 бодова;
в) просјечне оцјене постдипломског студија која се
множи са 10 бодова (заокружено на два децимална броја),
уз услов да су положени сви испити предвиђени програмом и планом високошколске установе.
Бодови на основу просјечних оцјена на дипломском и
постдипломском студију се сабирају.
г) научно-техничка сарадња - по ком основу кандидату
припада за:
1) израду магистарског рада у оквиру
међународне научно-техничке и
универзитетске сарадње ...............................20 бодова,
2) остало ...........................................................0 бодова;
д) досадашњи резултати на плану научноистраживачког рада кандидата у претходном трогодишњем периоду по ком основу кандидату припада:
1) за рад објављен у часопису који се
налази на SCI листи ......................................10 бодова,
2) за објављену научну књигу
међународног значаја.....................................10 бодова,
3) за објављену научну књигу
националног значаја ........................................9 бодова,
4) за учешће на међународној научној
конференцији са објављеним радом ..............8 бодова,
5) за учешће на домаћој научној
конференцији са објављеним радом...............7 бодова,
6) за рад објављен у националном
часопису прве категорије ................................7 бодова,
7) за рад објављен у националном
часопису друге категорије ...............................5 бодова,
8) за рад објављен у националном
часопису треће категорије ..................................3 бода,
9) за прихваћен патент ....................................6 бодова,
10) за учешће на међународним
такмичењима (изложбама, фестивалима)
са освојеном наградом - I, II или III мјесто
(односи се само на студенте из области
умјетности и архитектуре) ..............................5 бодова.
(2) За ауторе научне књиге признају се само она лица
која су у књизи наведена као аутори. Уколико има више
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аутора, број бодова утврђених у вриједности коефицијента
компетентности распоређује се на сљедећи начин:
а) првом аутору припада 60% вриједности бодова, а
б) осталим ауторима остатак од 40% вриједности бодова који равноправно дијеле на једнаке дијелове.
(3) Као доказе о испуњавању услова који се односе на
научну каријеру кандидата из става 1. тачка д) овог члана
потребно је доставити пријаву учешћа на међународним
или домаћим научним конференцијама, апстракт објављеног рада или оригинал рад, објављену научну књигу, потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за
патенте и доказе о освојеним наградама (диплома).
(4) Кандидату је одобрена израда магистарскog радa
када тему рада прихвати предметни наставник - ментор, а
потврду о прихватању рада на постдипломском студију
изда факултет, односно академија.
(5) Кандидати који имају просјек оцјена испод осам било на додипломском или постдипломском студију неће бити узети у обзир приликом бодовања.
(6) Кандидати који су на дан објављивања конкурса
старији од 35 година живота неће бити узети у обзир приликом бодовања.
(7) Бодовање и израду бодовне листе кандидата који
испуњавају критеријуме врши Министарство.”.
Члан 5.
Назив Одјељка 2. мијења се и гласи:
“2. Суфинансирања студената трећег циклуса високог
образовања при изради завршних радова (докторске дисертације) и лица која имају право стицања научног степена
доктора наука (израда докторског рада/дисертације) према
одредбама Закона о универзитету и члана 148. Закона о високом образовању”.
Члан 6.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) Критеријуми за избор и вредновање пријава за
израде и одбране завршног рада у трећем циклусу високог
образовања, односно докторске дисертације су:
а) године старости - по ком основу кандидату припада:
1) кандидату до 30 година старости .............30 бодова,
2) кандидату од 30 до 33 године старости...20 бодова,
3) кандидату од 33 до 36 година старости...10 бодова,
4) кандидату преко 36 година старости .........0 бодова;
б) научно-техничка сарадње - по ком основу кандидату
припада за:
1) израду докторске дисертације (рада) у
оквиру међународне научно-техничке и
универзитетске сарадње .............................. 20 бодова,
2) остало ...........................................................0 бодова;
в) просјечне оцјене студија другог циклуса високог
образовања, односно постдипломског студија која се множи са 10 бодова (заокружено на два децимална броја), а
уколико кандидат није похађао студије другог циклуса,
односно постдипломске студије, онда се у обзир узима
просјечна оцјена из првог циклуса академских студија.
Ако кандидат има положене све испите на трећем циклусу
високог образовања, у обзир ће се при бодовању узети та
просјечна оцјена помножена са 10 (заокружено на два децимална броја);
г) научна каријера кандидата у претходном трогодишњем периоду - по ком основу кандидату припада:
1) за рад објављен у часопису који се налази
на SCI листи................................................... 10 бодова,
2) за објављену научну књигу међународног
значаја .............................................................10 бодова,
3) за објављену научну књигу националног
значаја ...............................................................9 бодова,
4) за учешће на међународној научној
конференцији са објављеним радом ............ 8 бодова,
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5) за учешће на домаћој научној
конференцији са објављеним радом ............ 7 бодова,
6) за рад објављен у националном
часопису прве категорије.................................7 бодова,
7) за рад објављен у националном
часопису друге категорије ..............................5 бодова,
8) за рад објављен у националном
часопису треће категорије...................................3 бода,
9) за прихваћен патент.....................................6 бодова,
10) за учешће на међународним
такмичењима (изложбама, фестивалима)
са освојеном наградом - I, II или III мјесто
(односи се само на студенте из области
умјетности и архитектуре) .............................5 бодова.
(2) За ауторе научне књиге признају се само она лица
која су у књизи наведена као аутори.
(3) Уколико има више аутора, број бодова утврђених у
вриједности коефицијента компетентности распоређује се
на сљедећи начин:
а) првом аутору припада 60% вриједности бодова, а
б) остали аутори остатак од 40% вриједности бодова
који равноправно дијеле на једнаке дијелове.
(4) Као доказе о испуњавању услова који се односе на
научну каријеру кандидата, из став 1. тачка г) овог члана
потребно је доставити пријаву учешћа на међународним
или домаћим научним конференцијама, апстракт објављеног рада или оригинал рад, објављену научну књигу, потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за
патенте и доказе о освојеним наградама (диплома).
(5) Кандидату је одобрена израда докторске дисертације након прихватања извјештаја од стране сената универзитета, а потврду о прихватању дисертације изда универзитет.
(6) Кандидати који су на дан објављивања конкурса
старији од 40 година живота неће бити узети у обзир приликом бодовања.
(7) Студенти III циклуса (докторанди) који студирају у
иностранству, а који прилажу документе на страном језику,
исте треба да доставе у оригиналу и приложе овјерен превод на једном од службених језика у БиХ. У случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у Републици Српској, студенти морају доставити потврду или неки други документ о систему оцјењивања који се примјењује на универзитету на којем студирају. Просјек оцјена ће се израчунати на бази табеле еквивалентних
оцјена коју утврђује Министарство науке и технологије.
(8) Бодовање и израду бодовне листе кандидата који
испуњавају критеријуме врши Министарство.”.
Члан 7.
У члану 9. ријечи: “на постдипломском студију” бришу
се.
Члан 8.
Назив Одјељка 3. мијења се и гласи:
“3. Финансирање програма оспособљавања младих надарених за научноистраживачки рад у својству младог
истраживача”.
Члан 9.
У члану 12. у ставу 1. послије ријечи: “другог” додају
се ријечи: “и трећег” а послије ријечи: “циклуса” додају се
ријечи: “високог образовања”.
Члан 10.
У члану 13. у ставу 1. у тачки в) послије ријечи: “конкурса,” додају се ријечи: “ако је студент другог циклуса високог образовања, односно да нема више од 33 године старости ако је студент трећег циклуса високог образовања,”.
У истом ставу у тачки г) ријечи: “додипломског академског студија” мијењају се ријечима: “првог циклуса високог образовања, односно дипломског студија,”.
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У истом ставу у тачки д) ријеч: “додипломском академском” мијења се ријечју: “претходном”.
У истом ставу у тачки ђ) послије ријечи: “други” додају се ријечи “ или трећи”.
У ставу 3. послије ријечи: “године” додају се запета и
ријечи: “ако је студент другог циклуса високог образовања,
односно највише три године ако је студент трећег циклуса
високог образовања.”.
Члан 11.
У члану 15. ријечи: “високошколске установе” мијења
се ријечју: “универзитети” а ријечи: “научна и стручна
друштва” замјењује се ријечима: “из Републике Српске”.
Члан 12.
У члану 16. у ставу 2. ријечи: “врши избор” замјењује
се ријечју: “предлаже”
У истом члану став 3. мијења се и гласи:
“(3) Институција-домаћин у сарадњи са ментором
предлаже кандидата за младог истраживача.”
У истом члану став 4. брише се.
Члан 13.
У члану 17. у тачки б) ријечи: “истраживачке области”
мијењају се ријечима: “истраживачког простора”.
У истом члану у тачки д) послије ријечи: “други” додају се запета и ријечи: “односно трећи”.
Члан 14.
У члану 18. у ставу 1. послије ријечи: “двије” додају се
запета и ријечи: “односно три”.
Члан 15.
У члану 19. послије ријечи: “другог” додају се ријечи:
“или трећег”.
Члан 16.
У члану 24. став 2. брише се.
Ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

48

3.05.2011.

“и) за рад објављен у националном
часопису друге категорије .............................. 5 бодова,
ј) за рад објављен у националном часопису
треће категорије................................................. 3 бода”.
Члан 18.
Послије члана 33. додаје се нови члан 33.а, који гласи:
“Члан 33.а
(1) Коначна оцјена пројекта са младим истраживачима
је просјечна оцјена чланова Комисије, која се добије сабирањем оцјене пројекта, координатора пројекта и младог
истраживача и дијељењем са бројем чланова комисије који
су вршили оцјењивање.
(2) Коначна ранг листа пројеката са младим истраживачима по појединим научним областима формира се на
основу коначне оцјене пројекта.”.
Члан 19.
У члану 34. ријеч: “додипломског” мијења се ријечима:
“у првом и другом циклусу”.
Члан 20.
У члану 37. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Носилац реализације пројекта доставља на крају
сваке календарске године у току реализације пројекта министарству:
а) извјештај о резултатима научноистраживачког пројекта,
б) финансијски извјештај о реализацији научноистраживачког пројекта,
в) мишљење руководиоца научноистраживачке организације о реализацији пројекта са младим истраживачем,
г) извјештај о раду младог истраживача и
д) извјештај ментора о раду младог истраживача.”.
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 17.
У члану 33. у ставу 1. послије тачке з) додају се нове т.
и) и ј), које гласе:

Број: 19/6-010/014-10/11
21. марта 2011. године
Бања Лука

Министар,
Др Јасмин Комић, с.р.
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ДОПУНА ЛИСТЕ
СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, КОЈИ СУ ИМЕНОВАНИ РЈЕШЕЊЕМ МИНИСТРА ПРАВДЕ, A
У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О СТАЛНИМ СУДСКИМ ТУМАЧИМА (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 115/05 и 32/07)

Р. бр.
1
1.
2.
3.

Презиме и име
2
Јовишевић Сања
Радловић Тамара
Гаврић Ведран

Пребивалиште
3
Бања Лука
Бања Лука
Котор Варош

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Боројевић Сандра
Радишић Милева
Кесер Саша
Обрадовић Владимир
Јокић Светлана
Љубоја Јелена
Круљ Мирјана
Савовић Тодоровић
Јелена
Баранац Тања
Диздар Мустафа

Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Власеница
Бања Лука
Требиње

12.
13.

Вишеград
Вишеград
Бања Лука

Адреса
4
Арчибалда Рајса број 1
Симе Шолаје број 8
Војводе Радомира
Путника број 7
Врбаски пут бб
Царице Милице број 40
Пријечани бб
Гајева број 12
Топлик III бб
Ф. Гарсија Лорке број 7
Видовданска број 5

Телефон
5
066 993 587
065 668 133

Језик
6
енглески језик
енглески језик

065 779 679
066 829 500
065 879 141
065 580 771
065 663 333
065 834 974
065 542 371
065 613 527

енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик

Краља Петра I 13 б/33
Вучине број 72
Српских рудара
број 14

066 835 294
065 889 113
062 599 732
066 772 810

енглески језик
енглески језик
енглески језик

