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лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 
на захтјев Савеза синдиката Републике Српске.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3211/18 По овлашћењу,
6. децембра 2018. године потпредсједница Владе, 
Бањалука Сребренка Голић, с.р. 

2238
На основу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о Фонду солидар-

ности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда 
дјеце у иностранству (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 100/17 и 103/17) и члана 43. став 6. Закона о Влади 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 118/08), Влада Републике Српске, на 207. сједници, 
одржаној 6.12.2018. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 

ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И 
ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ

1. Мирослав Зечевић, Савез синдиката Републике 
Српске, именује се за вршиоца дужности члана Управног 
одбора Фонда солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству до окон-
чања поступка јавне конкуренције.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3210/18 По овлашћењу,
6. децембра 2018. године потпредсједница Владе, 
Бањалука Сребренка Голић, с.р. 

2239
На основу члана 20, а у вези са чланом 17. тачка м) За-

кона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком 
развоју (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 
33/14 и 66/18), 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, 57/16 и 31/18), 
министар науке и технологије, 13. децембра 2018. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОДСТИЦАЊУ НАУЧНЕ ПРОДУКТИВНОСТИ У 

МЕЂУНАРОДНИМ РЕФЕРЕНТНИМ ЧАСОПИСИМА И 
НАГРАЂИВАЊЕ ЗА НАУЧНА ДОСТИГНУЋА

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјерила и поступак за 

подстицање научне продуктивности у међународним рефе-
рентним часописима и награђивање за научна достигнућа.

Члан 2.
(1) Подстицање научне продуктивности у међународ-

ним референтним часописима (у даљем тексту: подсти-
цаји за научну продуктивност) подразумијева финансијска 
средства која издваја Министарство науке и технологије (у 
даљем тексту: Министарство) за публиковање научних ра-
дова у часописима који се налазе у Journal Citation Reports 
(JCR) извјештају компаније Клеривет аналитикс (Clarivate 
Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса.

(2) Награда за научна достигнућа у развоју науке (у 
даљем тексту: Награда) додјељује се научницима и истра-
живачима за изузетне резултате у области научноистражи-
вачког рада.

Члан 3.
(1) Средства за подстицаје за научну продуктивност 

и Награду обезбјеђују се у буџету Републике Српске (у 
даљем тексту: Република), а воде се у Министарству.

(2) Министарство сваке године утврђује висину новча-
ног износа за подстицаје за научну продуктивност и Награ-
ду у складу са планираним средствима за ту намјену у фи-
нансијском плану Министарства и у складу са упутством 
Министарства о висини средстава која се додјељују на име 
програмских активности.

Члан 4.
Кандидати за подстицаје за научну продуктивност и 

Награду (у даљем тексту: кандидати) треба да испуњавају 
сљедеће услове:

1) да имају мјесто пребивалишта у Републици и држа-
вљанство Републике,

2) да имају картон научноистраживачког радника у бази 
података Министарства (e-cris.rs).

Члан 5.
(1) Мјерила за додјелу подстицаја за научну продуктив-

ност су:
1) кандидат има најмање један објављен научни рад у 

претходне двије календарске године, у часописима који се 
налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају за текућу 
годину, тј. у неком од сљедећих Web of Science индекса:

1. Science Citation Index Expanded,
2. Social Sciences Citation Index,
3. Arts & Humanities Citation Index,
4. Conference Proceedings Citation Index - Science,
5. Conference Proceedings Citation Index - Social Science 

& Humanities;
2) Web of Science цитираност објављеног научног рада 

кандидата у часопису у претходних пет година (без ауто-
цитата).

(2) Ако научни рад има више од једног аутора из Репу-
блике, право пријаве има било који аутор уз писмену сагла-
сност осталих аутора из Републике, у којој се наводи начин 
расподјеле подстицаја за научну продуктивност између ау-
тора изражен у постоцима.

(3) Ако је научни рад објављен у међународној колабо-
рацији, право пријаве има било који аутор из Републике, 
независно од тога који по реду је на списку коаутора.

(4) Један аутор може добити подстицај за научну про-
дуктивност за највише два рада током једне календарске 
године, након тога ниједан аутор или коаутор нема право 
конкурисати за исте научне радове.

(5) Ако се научни часопис појављује истовремено у 
више категорија, у обзир се узима категорија у којој је науч-
ни часопис боље рангиран.

(6) Радови објављени у потенцијалним, могућим или 
вјероватним предаторским часописима сматрају се неетич-
ким праксама и неће се разматрати.

Члан 6.
(1) Награда се додјељује једном кандидату или једном 

истраживачком тиму који чине кандидати који испуњавају 
услове из члана 4. овог правилника и који је у претходној 
календарској години, до тренутка објављивања конкурса, 
постигао најмање један изузетан резултат у научноистра-
живачком раду на међународном плану, као што су:

1) координација међународним истраживачким пројек-
том који финансира Европска комисија кроз Оквирне про-
граме (Horizon 2020 и COST) или друге програме које фи-
нансирају међународне организације,

2) објављена или уређена научна монографија међуна-
родног значаја код престижног иностраног издавача,

3) доказана примјена резултата истраживања, као што 
су међународни патенти, руковођење пројектима кроз које 
је остварена мјерљива корист за пословни сектор,

4) менторство на међународном нивоу, не рачунајући 
земље бивше Југославије,

5) објављен научни рад у међународном часопису чији 
је фактор утицајности (Journal Impact Factor - IF) једнак или 
већи од 30 за претходну годину.
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(2) Свако мјерило наведено у т. од 1) до 5) става 1. овог 
члана носи по један бод.

(3) Награда се додјељује кандидату са највише бодова, а 
у случају да два кандидата и/или истраживачка тима имају 
исти број бодова, дијеле Награду на два једнака дијела.

Члан 7.
(1) Иницијативу за предлагање кандидата, поред самих 

кандидата, могу упутити и научноистраживачке организа-
ције.

(2) Министарство објављује јавни конкурс за предла-
гање кандидата у средствима јавног информисања и на ин-
тернет страници Министарства, једном годишње.

Члан 8.
(1) Пријаву и одговарајућу документацију тражену јав-

ним конкурсом Министарству подносе кандидати из члана 
4. овог правилника.

(2) Кандидати уз пријаву за подстицај за научну продук-
тивност прилажу сљедећу документацију:

1) копију објављеног научног рада у електронској или 
штампаној верзији,

2) у случају вишеауторског рада: потписану сагласност 
свих коаутора (само оних који су из Републике), у којој се 
наводи начин расподјеле подстицаја за научну продуктив-
ност између аутора из Републике, изражен у постоцима,

3) доказ да се часопис налази у JCR извјештају за те-
кућу годину, односно доказ о броју Web of Science цитата 
(без аутоцитата).

(3) Кандидати уз пријаву за Награду достављају сље-
дећу документацију:

1) доказе о оствареним научним достигнућима у 
штампаном или електронском облику и подробно текстуал-
но образложење за свако појединачно достигнуће,

2) у случају истраживачког тима, потписану сагласност 
свих чланова истраживачког тима, у којој се наводи начин 
расподјеле Награде, изражен у постоцима.

Члан 9.
(1) Министар науке и технологије (у даљем тексту: ми-

нистар) рјешењем именује Комисију за додјелу подстицаја за 
научну продуктивност и Награду (у даљем тексту: Комисија).

(2) Комисију чине три члана:
1) два члана из Министарства и
2) један члан је научник који је објавио најмање три 

рада у часописима индексираним у Web of Science, од којих 
је најмање један рад цитиран десет или више пута.

(3) Комисија доноси пословник о свом раду.
(4) Задатак Комисије је да по затварању конкурса, у 

складу са утврђеним условима из чл. 4, 5, 6. и 8. овог пра-
вилника, размотри достављене пријаве, оцијени испуњено-
ст формално-правних услова за учествовање на конкурсу, 
те сачини приједлог износа средстава за додјелу подстицаја 
за научну продуктивност и Награде.

(5) Члан Комисије из реда научника за свој рад има пра-
во на накнаду.

(6) Уколико Комисија утврди да пријављени кандидати 
не испуњавају услове за додјелу Награде, Награда се неће 
додијелити за текућу годину.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-27/18
13. децембра 2018. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

2240
На основу члана 23. став 2. Закона о заштити жртава ратне 

тортуре (“Службени гласник Републике Српске”, број 90/18) и 

члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар рада и борачко-инва-
лидске заштите, 7. новембра 2018. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ КОРИСНИКА ПРАВА 

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин 

вођења јединствене матичне евиденције корисника права 
по Закону о заштити жртава ратне тортуре (у даљем тексту: 
Закон), односно жртава ратне тортуре. 

Члан 2.
Јединствену матичну евиденцију жртава ратне тортуре 

води Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (у 
даљем тексту: Министарство) путем Интегралног инфор-
мационог система борачко-инвалидске заштите, у складу 
са Законом.

Члан 3.
(1) У јединствену матичну евиденцију уписују се жрт-

ве ратне тортуре (у даљем тексту: жртве тортуре) којима је 
рјешењем надлежног органа признат статус жртве тортуре.

(2) Јединствена матична евиденција садржи опште и 
посебне податке о жртвама тортуре.

Члан 4.
Општи подаци су:
1) презиме, име једног родитеља, име, пол,
2) подаци о рођењу - датум, мјесто, општина/град, 

држава,
3) јединствени матични број (у даљем тексту: ЈМБ),
4) подаци о пребивалишту - адреса, мјесто, општина/

град, држава,
5) подаци о задњем мјесту пребивалишта, 
6) телефон, e-mail,
7) подаци о националности и држављанству, 
8) подаци о начину исплате мјесечног примања, ако је 

корисник мјесечног примања,
9) подаци о пуномоћнику, ако има пуномоћника.

Члан 5.
Посебни подаци су:
1) подаци о признатом статусу жртве тортуре према 

облику тортуре и правима 
по основу признатог статуса, 
2) број и датум рјешења о признатом статусу и правима, 
3) орган који је донио рјешење, 
4) датум престанка статуса и права, 
5) разлог престанка статуса и права.

Члан 6.
(1) Унос података из чл. 4. и 5. овог правилника у је-

динствену матичну евиденцију врше и ажурирају градски/
општински органи управе надлежни за послове борачко-
инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата (у 
даљем тексту: првостепени органи).

(2) Подаци из чл. 4. и 5. овог правилника уносе се на 
основу података које је првостепени орган прибавио по 
службеној дужности, на основу података које је доставила 
странка или на други одговарајући начин.

Члан 7.
(1) Подаци из чл. 4. и 5. овог правилника уносе се у 

виду електронског записа у Интегрални информациони си-
стем борачко-инвалидске заштите.

(2) База података обрађује се и претражује помоћу ин-
форматичке апликације.


