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Источно Сарајево, март 2021. године



На основу члана 51. став 1. тачка 17) Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 27. тачка 9. Статута Универзитета у 
Источном Сарајеву, Управни Одбор Универзитета у Источном Сарајеву на 41. сједници 
одржаној дана 05.03.2021. године, донио је 

 
 

П Р А В И Л Н И К  
о поступку, условима и начину награђивања академског особља Универзитета у 
Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-истраживачком и 

умјетничком раду 
 
 
I Опште одредбе 

Члан 1. 
Правилником о поступку, условима и начину награђивања академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву за остварене посебне резултате у научно-
истраживачком и умјетничком раду (у даљем тексту: Правилник) ближе се одређује 
поступак, услови и начин награђивања академског особља Универзитета у Источном 
Сарајеву (у даљем теку: Универзитет) за остварене посебне резултате у научно-
истраживачком и умјетничком раду, који доприносе развоју и међународном 
позиционирању Универзитета. 

 
Члан 2. 

Стратегијом развоја Универзитета и Стратегијом интернационализације 
Универзитета предвиђено је да се изврстан научно-истраживачки и умјетнички рад 
подстиче и награђује.  
 
 
II  Научни радови у часописима  
 

Члан 3. 
(1) Вреднују се научни радови објављени у научним часописима који се налазе у 

цитатној бази података Web of Science и то: Science Citation Index Expanded-SCIE, Social 
Sciences Citation Index-SSCI и Arts & Humanities Citation Index-A&HCI. 

(2) Критеријуми за награду наставника или сарадника Универзитета за 
публиковање научног рада  из става 1. овог члана су: 

- научни рад је категорисан као чланак или прегледни рад;  



- у афилијацији аутора научног рада који се вреднује наведен је „Универзитет у 
Источном Сарајеву“ и то као „Univеrsity of East Sarajevo“; 

- аутор је у радном односу са пуним радним временом на Универзитету у 
календарској години у којој је рад публикован;  

- аутор је први аутор научног рада.  
(3) За награду могу конкурисати и наставници и сарадници из клиничких грана 

медицине и стоматологије који су у допунском раду на Универзитету, а имају закључен 
уговор о раду са пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база 
Универзитета. 

(4) Вредновање научног рада се врши на основу мјеста научног часописа у 
одређеној категорији у тренутку објављивања рада. Научни часописи се према мјесту у 
одређеној категорији рангирају у три групе: врхунски међународни часопис, истакнути 
међународни часопис и међународни часопис. 

(5) Врхунски међународни часопис је часопис који је рангиран у цитатној бази  
Journal Citation Report у првих 30% часописа, истакнути међународни часопис је часопис 
који је у цитатној бази Journal Citation Report рангиран између првих 30% и 60%, a 
међународни часопис је часопис који у цитатној бази Journal Citation Report није рангиран 
у првих 60% часописа од укупног броја часописа у одређеној категорији пореданих по 
падајућим вриједностима импакт фактора.  

(6) Уколико се научни часопис у којем је објављен научни рад појављује 
истовремено у више категорија, у обзир се узима категорија у којој је научни часопис 
најбоље рангиран.  

(7) Часописи који се налазе на листама из става 1. овог члана а немају импакт 
фактор се сврставају у категорију међународни часопис. 

(8) Један аутор може добити награду за један рад у календарској години. 
 

 
III  Научне монографије објављене од стране међународних издавача  
 

Члан 4. 
(1) Вреднују се научне монографије и поглавља у научним монографијама 

објављене од стране престижних међународних издавача (Прилог 1.). 
(2) Научна монографија из става 1. овог члана је публикација у којој се научно, 

систематично, исцрпно и свеобухватно третира неки проблем, питање или предмет, 
личност или догађај, у једној свесци, односно у одређеном броју свезака, које се објављују 
истовремено или у унапријед одређеном периоду. Представља врхунски научни домет у 
својој области или се бави тематиком која је од интереса за науку и објављена је на једном 
од свјетских језика.  



(3) Критеријуми за награду наставника или сарадника Универзитета за 
публиковање научне монографије или поглавља у научним монографијама из става 1. овог 
члана су: 

- монографија публикована од стране престижног међународног издавача; 
- у афилијацији аутора научне монографије која се вреднује наведен је 

„Универзитет у Источном Сарајеву“ и то као „Univеrsity of East Sarajevo“; 
- аутор мора бити у радном односу са пуним радним временом на Универзитету у 

календарској години у којој је научна монографија публикована;  
 (4) За награду могу конкурисати и наставници и сарадници из клиничких грана 

медицине и стоматологије који су у допунском раду на Универзитету, а имају закључен 
уговор о раду са пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база 
Универзитета. 

 (5) Један аутор може добити награду за једну научну монографију или једно 
поглавље у научној монографији у календарској години. 
 

IV Цитираност радова и истраживача у Web of Science цитатној бази 

Члан 5. 
(1) Вреднује се укупна цитираност радова истраживача у Web of Science цитатној 

бази. 
(2) Критеријуми за награду наставника или сарадника Универзитета за укупну 

цитираност радова из става 1. овог члана су: 
-  40 и више цитата на нивоу једне календарске године; 
- у афилијацији радова који се вреднују наведен је „Универзитет у Источном 

Сарајеву“ и то као „Univеrsity of East Sarajevo“; 
- аутор мора бити у радном односу са пуним радним временом на Универзитету у 

календарској години у којој се вреднује цитираност радова. 
(3) За награду могу конкурисати и наставници и сарадници из клиничких грана 

медицине и стоматологије који су у допунском раду на Универзитету, а имају закључен 
уговор о раду са пуним радним временом са здравственом установом која је наставна база 
Универзитета. 

(4) Цитираност истраживача се вреднује за једну календарску годину. 
 
 
V Умјетнички рад 

Члан 6. 
(1) Умјетнички рад се вреднује на основу самосталног умјетничког рада и 

стваралаштва наставника и сарадника Универзитета оствареног на међународном нивоу. 



(2) У области музичке умјетности  додјељује се награда за умјетнички допринос на 
пољу: 

-  композиторског стваралаштва (међународне награде или публикације); 
- извођаштва (цјеловечерњи концерти или оперске улоге изведене на                 

реномираним свјетским сценама и остварене значајне награде на међународним 
такмичењима). 

(3) У области ликовне умјетности  додјељује се награда за умјетнички допринос на 
пољу: 

-  јавног излагања умјетничких дјела и пројеката на самосталним и колективним 
изложбама (репрезентативне галерије и установе чији је програм вођен од стране 
професионалног умјетничког савјета или селектора/кустоса); 

- учешће на конкурсу умјетничких дјела и пројеката, јавно или по позиву (награда 
на репрезентативном конкурсу и реализација награђеног дјела). 

(3) Аутор мора бити у радном односу са пуним радним временом на Универзитету 
у календарској години у којој се вреднује умјетнички рад. 
 

VI Утврђивање награда  

Члан 7. 
(1) Конкурс за додјелу награда научно-истраживачком односно умјетничком раду 

објављује се на интернет страници Универзитета и чланица Универзитета, једном 
годишње. 

(2) Конкурс се односи на резултате научно-истраживачког и умјетничког рада у 
календарској години која претходи години објављивања конкурса. 

(3) Конкурс из става 1. овог члана расписује ректор и исти садржи све потребне 
информације о начинима пријаве, попис потребних докумената, рокове за подношење 
пријаве, и друга обавјештења од значаја за пријављивање на конкурс. 
 

Члан 8. 
(1) Ректор Универзитета рјешењем именује Комисију за додјелу награда за 

остварене резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду (у даљем тексту: 
Комисија).   

(2) Комисију из става 1. овог члана чине три или пет чланова од којих су два члана: 
проректор за науку истраживање и развој Универзитета и проректор за међународну 
сарадњу и осигурање квалитета Универзитета, а остали чланови су из реда академског 
особља у научно-наставном звању, од којих је најмање један из области умјетности. 

(3) Након што изврши преглед и утврди испуњеност услова за учествовање на 
конкурсу, Комисија ће Ректору Универзитета доставити писано мишљење са 
образложењем на даље одлучивање. 





Прилог 1.  
 
Листа  престижних међународних издавача 
 
Academic Press London / Oxford (an imprint of Elsevier Science)  
Allen and Unwin   
American Chemical Society (ACS)  
Ashgate/Avebury   
Aspen  
Australian National University Press  
Basic Books, Inc.   
Berg, Oxford   
Blackwell   
Brill   
Bruylant  
Cambridge University Press   
Cameron May  
Clarendon Press  
Columbia University Press   
Cornell University Press  
CRC press Ghent Belgium (part of Taylor and Francis)  
CRC press New York (part of Taylor and Francis)  
Curzon Press   
Duke University Press   
Earthscan   
Edward Elgar  
Elsevier Science   
Frank Cass 
Garland Science (part of Taylor and Francis)  
Garrisberg MacMillan  
Harcourt Brace Jovanovich, Inc.  
Harper & Row Publishers, Inc./Ballinger Publishing Co.  
Hart  
Harvard University Press   
Harwood Academic Publishers  
Heinemann  
IWA publishers  
James Currey  
John Wiley  
John’s Hopkins University Press   
Karthala  
Kegan Paul International  
Kluwer Academic Publishers  
Kluwer Law International  
Lynn Rienner  
M.E.Sharpe Inc.  



Macmillan/Palgrave Press  
Martinus Nijhoff Publishers  
Methuen  
MIT Press Cambridge, Massachusetts   
Nomos  
Oxford University Press   
Palgrave  
Pergamon Press  
Permanent Black/Orient Longman  
Pluto Press, London  
Polity Press   
Praeger  
Princeton University Press   
Psychology Press (part of Taylor and Francis)  
Random House Inc, New York  
Routledge  
Routledge Cavendish  
Routledge Curzon  
Rowman and Littlefield Publishers  
Royal Society of Chemistry (RSC)  
Sage Publications  
SETAC Press  
Springer  
St. Martin Press  
Stanford University Press   
State University of New York Press  
Swets Blackwell  
Taylor and Francis  
T&T Clark  
Texas University Press  
Thomson – Sweet & Maxwell  
United Nations University Press = UN University Press = UNU Press  
University of California Press  
University of Chicago Press   
University of Michigan Press  
University of Pennsylvania Press  
Verlag für Sozialwissenschaften  
Verso VS  
Westview Press  
Wiley and Sons 
Yale University Press   
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