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Рок за пријаву: 30.11.2020.
На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и
технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. бр. 6/12, 33/14,
66/18 и 84/19) и члана 7. Правилника о подстицању научне продуктивности у
референтним часописима и награђивању научне продуктивности („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 116/18), Министарство за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво р а с п и с у ј е
K O Н К УР С
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ НАУЧНЕ ПРОДУКТИВНОСТИ У МЕЂУНАРОДНИМ РЕФЕРЕНТНИМ
ЧАСОПИСИМА И НАГРАЂИВАЊЕ ЗА НАУЧНА ДОСТИГНУЋА
У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ
Подстицање научне продуктивности у међународним референтним часописима (у
даљем тексту: Подстицаји за научну продуктивност) подразумијева финансијска средства
која издваја Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) за публиковање научних радова у
часописима који се налазе у Journal Citation Reports (JCR) извјештају компаније Клеривет
аналитикс (Clarivate Analytics), тј. у неком од Web of Science индекса.
Награда за научна достигнућа у развоју науке (у даљем тексту: Награда) додјељује се
научницима и истраживачима за изузетне резултате у области научноистраживачког рада.
Пријаву на конкурс за подстицање научне продуктивности у међународним научним
часописима и награђивање за научна достигнућа (у даљем тексту: Конкурс) могу поднијети
сами кандидати, као и научноистраживачке организације (високошколске установе,
Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачкоразвојни институти и истраживачки центри), за сваког кандидата појединачно.
Кандидати за подстицаје за научну продуктивност и награду треба да испуњавају
сљедеће услове:
1. да имају мјесто пребивалишта у Републици Српској и држављанство Републике Српске,
2. да имају картон научноистраживачког радника у бази података Министарства (ЕCRIS.RS).
Мјерила за додјелу подстицаја за научну продуктивност су:
1. Кандидат има објављен научни рад у 2020. години, 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 аутоцитата).

Ако научни рад има више од једног аутора из Републике Српске, право пријаве има
било који аутор уз писану сагласност осталих аутора из Републике Српске у којој се наводи
начин расподјеле подстицаја за научну продуктивност између аутора изражен у
постоцима.
Ако је научни рад објављен у међународној колаборацији, право пријаве има било
који аутор из Републике Српске, независно од тога који по реду је на списку коаутора.
Један аутор може добити подстицај за научну продуктивност за највише два рада
током једне календарске године, након тога ниједан аутор или коаутор нема право
конкурисати за исте научне радове.
Ако се научни часопис појављује истовремено у више категорија, у обзир се узима
категорија у којој је научни часопис боље рангиран.
Радови објављени у потенцијалним, могућим или вјероватним предаторским
часописима сматрају се неетичким праксама и неће бити разматрани.
Мјерила за додјелу Награде су:
1. Награда се додјељује једном кандидату или једном истраживачком тиму који је у току
2020. године до тренутка објављивања конкурса, постигао најмање један изузетан
резултат у научноистраживачком раду на међународном плану, као што су:
• координација међународним истраживачким пројектом који финансира Европска
комисија кроз Оквирне програме (Horizon 2020 и COST) или друге програме које
финансирају међународне организације,
• објављена или уређена научна монографија међународног значаја код престижног
иностраног издавача,
• доказана примјена резултата истраживања, као што су међународни патенти,
руковођење пројектима кроз које је остварена мјерљива корист за пословни
сектор,
• менторство на међународном нивоу, не рачунајући земље бивше Југославије,
• објављен научни рад у међународном часопису чији је фактор утицајности (Journal
Impact Factor – IF) једнак или већи од 30 за претходну годину.
Свако наведено мјерило носи по један бод.
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.
Уз пријаву на конкурс (посебан образац), кандидати за подстицаје за научну
продуктивност, достављају сљедећу документацију:
1. Увјерење о држављанству;
2. Потврду о пребивалишту (не старију од шест мјесеци);
3. Копију објављеног научног рада у електронској и штампаној верзији;
4. У случају вишеауторског рада - потписану сагласност свих коаутора из Републике
Српске, у којој се наводи начин расподјеле подстицаја за научну продуктивност између
аутора из Републике Српске, изражен у постоцима;
5. Доказ да се часопис налази на JCR извјештају за текућу годину, односно доказ о броју
Web of Science цитата.
6. Све наведено (образац и прилози) у електронској форми (CD, DVD или меморијски
стик).
Уз пријаву на конкурс (посебан образац), кандидати за Награду достављају
сљедећу документацију:

1. Увјерење о држављанству;
2. Потврду о пребивалишту (не старију од шест мјесеци);
3. Доказе о наведеним научним достигнућима и подробно текстуално образложење за
свако појединачно достигнуће;
4. У случају истраживачког тима, потписану сагласност свих чланова истраживачког тима,
у којој се наводи начин расподјеле награде у постоцима.
5. Све наведено (образац и прилози) у електронској форми (CD, DVD или меморијски
стик).
НАПОМЕНА: Уколико један кандидат конкурише за додјелу средстава и за подстицаје и
за Награду, потребно је да поднесе двије одвојене пријаве.
Предвиђена средстава за подстицање научне продуктивности у међународним научним
часописима и награђивање за научна достигнућа за 2020. годину износе 100.000,00 КМ.
Министарство задржава право да изврши корекцију висине финансијских средстава за ову
намјену у складу са расположивим средствима у 2020. години.
Образац «Пријава на конкурс« може се преузети на веб порталу Владе Републике Српске
www.vladars.net (на страници Министарства), као и у Министарству, Трг Републике Српске
бр. 1, Бања Лука, ламела Б, трећи спрат, канцеларија број 8.
Додатне информације могу се добити преко телефона број 051/338-718 или мејла:
s.vuklisevic@mnrvoid.vladars.net.
Пријаве са потребном документацијом достављају се поштом на адресу:
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво,
Трг Републике Српске бр. 1, 78000 Бања Лука, са обавезном назнаком „Пријава на конкурс
за подстицање научне продуктивности у међународним научним часописима“ или
„Пријава на конкурс за награђивање за научна достигнућа“.
Такође, пријаве могу бити достављене директно на централни протокол Владе
Републике Српске (Административни центар Владе Републике Српске, ламела А,
приземље).
Рок за подношење пријава на конкурс за подстицање научне продуктивности у
међународним научним часописима и награђивање за научна достигнућа је 30.11.2020.
године.
НАПОМЕНА:
Све копије докумената који се достављају морају бити овјерене од стране надлежних
институција.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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