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Источно Сарајево, мај 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 Универзитету у 
Источном Сарајеву, Управни Одбор Универзитета у Источном Сарајеву на 44. сједници 
одржаној дана 07.05.2021. године, донио је 

 

ПРАВИЛНИК 
о процедурама за отворени приступ истраживачкој инфраструктури на 

Универзитету у Источном Сарајеву 
 

 
I Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Правилником о процедурама за отворени приступ истраживачкој инфраструктури на 

Универзитету у Источном Сарајеву (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови, 
принципи и поступак за омогућавање приступа и коришћења истраживачке 
инфраструктуре на Универзитету у Источном Сарајеву (у даљем тексту: Универзитет). 

 
Члан 2. 

Под условима и принципима за приступ истраживачкој инфраструктури које се уређују 
овим Правилником, подразумијевају се процедуре пријаве и одобравања коришћења 
истраживачке инфраструктуре као и регулисања права власништва над резултатима 
завршених истраживања. 
 
II Дефинисање појмова 
 

Члан 3. 
Поједини изрази који се користе у овом Правилнику имају сљедеће значење: 
- Истраживачка инфраструктура (инфраструктура за спровођење 

научноистраживачког и умјетничкоистраживачког рада) представља просторе 
(центре, лабораторије итд.) инструменте, апарате, материјале и виртуелне изворе 
потребне за спровођење основних и примјењених истраживања. 

- Чланица/чланице Универзитета су факултети и умјетничке академије које се 
налазе у саставу Универзитета. 

- Корисник је лице које користи истраживачку инфраструктуру у сврху истраживања. 
- Екстерни корисник је физичко или правно лице које користи истраживачку 

инфраструктуру Универзитета у сврху истраживања, а које није запослено нити 
студира на Универзитету. 

- Интерни корисник је лице које је запослено (по основу уговора о раду, уговора о 
допунском раду односно уговора о дјелу за извођење наставе) или студира на 
Универзитету, а које користи истраживачку инфраструктуру у сврху истраживања. 



- Вријеме мировања означава временски период у којем се не може користити 
истраживачка инфраструктура (односи се на период резервисан за поправке или 
редовно одржавање истраживачке инфраструктуре). 

- Вријеме отвореног приступа означава временски период у којем ће истраживачка 
инфраструктура бити доступна корисницима, бесплатно или на основу накнаде. 

 
III Закључивање споразума 
 

Члан 4. 
(1) Споразум о пружању услуга отвореног приступа истраживачкој 

инфраструктури закључује се између корисника и чланице Универзитета у складу са 
условима које доноси појединачно свака чланица Универзитета.  

(2) Споразум, на приједлог продекана за 
научноистраживачки/умјетничкоистраживачки рад чланице Универзитета, потписује декан 
чланице Универзитета. 

(3) Споразум из става 1. овог члана закључује се у писаном облику, а један 
примјерак Споразума доставља се проректору за науку, истраживање и развој 
Универзитета. 

(4) Изузетно од става 1. овог члана, Споразум о пружању услуга отвореног 
приступа истраживачкој инфраструктури неће се потписивати са редовним студентима 
првог циклуса студија, другог циклуса студија и интегрисаних студија Универзитета који у 
оквиру редовних наставних активности користе истраживачку инфраструктуру.  

(5) Преговори прије потписивања Споразума из става 1. овог члана могу се 
одвијати и писаним путем, односно путем електронске поште. 

(6) Свака уговорна страна одговорна је за тачност достављених информација. 
 
IV Омогућавање приступа истраживачкој инфраструктури 

 
Члан 5. 

  (1) Чланица Универзитета ће омогућити да истраживачка инфраструктура буде 
доступна корисницима.  

  (2) Декан чланице Универзитета, на приједлог продекана за 
научноистраживачки/умјетничкоистраживачки рад, доноси распоред времена 
рада/доступности истраживачке инфраструктуре. 

  (3) Корисници могу користити истраживачку инфраструктуру у времену 
одобреном од стране декана чланице Универзитета. 

  (4) Чланица Универзитета осигурава најмање 10% отвореног приступа 
истраживачкој инфраструктури екстерним корисницима. 

  (5) Преостало вријеме отвореног приступа је обезбијеђено интерним корисницима 
и потребама чланица Универзитета за процесе едукације и истраживања. 

  (6) Приступ истраживачкој инфраструктури мора одговарати тачном временском 
периоду који је додијељен датом кориснику и не смије се преклапати са временом другог 
корисника. 



V Коришћење истраживачке инфраструктуре  

Члан 6. 
(1) Корисник је дужан пратити и придржавати се упутстава која су му дата ради 

коришћења истраживачке инфраструктуре. 
(2) Корисници имају право да користе инфраструктуру само у периоду који им је 

одобрен од стране пружаоца услуга и према одређеном распореду. 
(3) Корисник је дужан одговорно лице у истраживачкој лабораторији информисати о 

свим недостацима, грешкама или неправилностима на истраживачкој инфраструктури. 
(4) Корисник истраживачке инфраструктуре не смије инфраструктуру користити у 

сврху која је супротна ономе што је наведено у условима коришћења и то: 
1. користити инфраструктуру на начин да се иста може оштетити, 
2. направити измјене у конфигурацији истраживачке инфраструктуре које нису 

одобрене од стране одговорног лица у истраживачкој лабораторији, као и инсталацију 
софтвера који је другачији од оног раније инсталираног, 

3. поправљати истраживачку инфраструктуру на било који начин самоиницијативно. 
(5) Корисник не смије користити истраживачку инфраструктуру за друге сврхе осим 

за ону за коју је намијењена. 
(6) Корисник мора имати одговарајуће знање за рад и треба бити обучен да ради на 

одговарајућој истраживачкој инфраструктури, а уколико не посједује одговарајућа знања и 
вјештине, дужан је унапријед, у захтјеву, навести то. 

(7) Уколико корисник нема потребна знања и вештине за професионално руковање 
истраживачком инфраструктуром, чланица Универзитета може пружити комплетну услугу 
ангажовањем сопственог особља уз одређену накнаду дефинисану споразумом.  

(8) Чланица Универзитета такође може понудити и пружити обуку за кориснике, а 
трошкове такве обуке сноси корисник. 

(9) Уколико корисник доноси своје инструменте за рад, о томе унапријед мора 
обавијестити одговорно лице у истраживачкој лабораторији, који ће потом донијети 
коначну одлуку. 

 
Члан 7. 

(1) Чланица Универзитета неће омогућити приступ истраживачкој инфраструктури 
уколико:  

1. радња, сврха или начин на који се проводе научна истраживања нису у складу са 
законом или уколико штете угледу истраживачке лабораторије; 

2. корисник који намјерава користити истраживачку инфраструктуру за извођење 
научноистраживачких и умјетничкоистраживачких радова није квалификован за то; 

3. уколико постоји изнадпросјечан ризик од оштећења или уништења истраживачке 
инфраструктуре, јер је предвидљивост резултата или тока научноистраживачког и 
умјетничкоистраживачког рада значајно ограничена ка и у другим оправданим 
случајевима које чланица Универзитета процијени.  

 
 



Члан 8. 
(1) Чланица Универзитета осигурава повјерљивост резултата сваког научног 

истраживања изведеног коришћењем истраживачке инфраструктуре, а изузеци се могу 
одредити споразумом између чланице Универзитета и корисника. 

(2) Сва интелектуална својина произведена од стране корисника је интелектуално 
власништво корисника, осим ако другачије није одређено Споразумом. 

 (3) Интерни корисници су у обавези да објаве резултате свог истраживања 
користећи афилијацију Универзитета у Источном Сарајеву, те о томе обавијесте продекана 
за научноистраживачки/умјетничкоистраживачки рад чланице Универзитета чија је 
истраживачка опрема коришћена у истраживању. 

 
VI Накнаде за коришћење истраживачке инфраструктуре 
 

Члан 9. 
(1) Цијена коришћења услуга истраживачке инфраструктуре одређује се према типу 

корисника – интерни или екстерни, такође процјењујући трајање рада, опреме и људских 
ресурса, потрошног материјала и другог материјала потребног за реализацију 
истраживања и осталих могућих трошкова. 

(2) Цијена коришћења истраживачке инфраструктуре одређује се за сваки 
појединачни случај Споразумом потписаним између корисника и чланица Универзитета 
узимајући у обзир критеријуме из става 1. овог члана. 

 
Члан 10. 

(1) Приходи прикупљени на основу пружања услуга коришћења истраживачке 
инфраструктуре ће се користити за осигурање рада на истраживачкој инфраструктури, 
односно за ажурирање система, набавку опреме и потрошног материјала, алата, 
побољшање квалификација особа које су задужене за рад и за одржавање истраживачке 
инфраструктуре, као и осталих трошкова који су директно повезани са истраживачком 
инфраструктуром. 

 
VII Одговорност 
 

Члан 11. 
(1) Екстерни и интерни корисници дужни су да се придржавају упутстава за 

правилно коришћење истраживачке инфраструктуре. 
(2) Чланица Универзитета може да затражи од корисника одређени дио накнаде за 

коришћење истраживачке инфраструктуре прије почетка коришћења исте као депозит у 
случају оштећења или уништења истраживачке инфраструктуре или неког њеног дијела. 

(3) Уколико дође до оштећења или уништења истраживачке инфраструктуре или 
неког њеног дијела чланица Универзитета има право да задржи депозит или да затражи 
цјелокупан износ оштећене или уништене истраживачке инфраструктуре. 

(4) У случају спорова, у вези са коришћењем ресурса истраживачке инфраструктуре 
или пружања услуга, кршења заштите интелектуалне својине или друге основе која се 



,llHpeKTHO 0,llHOCH Ha HCTPIDKHBaqJ(y HHcppacrpyKTypy, HCTH he ce pjernaBaTH y CKJiaJlY ca 
o.npe,ll6aMa Crropa3)'Ma H3 qnaHa 4. OBor IlpaBHJIHHKa. 

VIII IlpeJiaJHe u Jaspmue OJJ.peJJ.6e 

qJiaH 12. 

qJiaHHUe YHHBep3HTeTa cy y o6aBe3H ,lla y poKy O,ll 30 ,llaHa O,ll ,llOHOIIIeH>e OBO[

IlpaBHJIHHKa yqHHe L(OCTyrIHHM HHq>OpMauHje O Hcrpa)IGfBatIKoj HHcppacrpyKTypH Ha HHTepHeT 
crpaHHUH q>aKyJITeTa/aKa,lleMHje KOjH )'KJb)"iyjy Ha3HB, CBpxy H cpornrpaq>Hjy HCTPIDKHBaqJ(e 
HHcppacrp)'KType, rro,llaTKe 3a KOHTaKT H apyre rroaaTKe oa 3Haqaja. 

qJiaH 13.

l13MjeHe H .norrytte OBOr ITpaBHJIHHKa BpIIIe ce ITO IIOCTyrIKY H>eroBor llOHOilleH>a. 

qJiaH 14. 

0Baj IlpaBHJIHHK CTyna Ha CHary OCMOf naHa on naHa o6jaBJbHBalf>a Ha HHTepHeT 
crpaHHUH Y HHBep3HTeTa. 

lipoj: 01-Y0-111-58-1-44/21 

.LJ:aryM: 07.05.2021. roJJ.nHe 
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