РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА II И III ЦИКЛУСА
СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И УНИВЕРЗИТЕТИМА
У ИНОСТРАНСТВУ

Правилник је објављен у Службеном гласнику Републике Српске бр. 102/14 од 18.11.2014.

Бања Лука, новембар 2014. године

На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој дјелатности („Службени гласник
Републикe Српске“, бр. 6/12 и 33/14), члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и
Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“,
брoj 33/11), министар науке и технологије, дана 7. новембра 2014. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА II И III ЦИКЛУСА СТУДИЈА
НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И
УНИВЕРЗИТЕТИМА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се услови, начин и критеријуми додјељивања
стипендија талентованим редовним студентима II и III циклуса академских студија на
универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у
иностранству (у даљем тексту: студенти).
(2) Средства за стипендирање студената обезбјеђују се у буџету Републике Српске,
а воде се при Министарству науке и технологије (у даљем тексту: Министарство), на
позицији – потрошачка јединица Фонд „Др Милан Јелић“ (у даљем тексту: Фонд).
Члан 2.
(1) Министарство науке и технологије ће, уз сагласност предсједника и чланова
Фонда, за текућу школску годину одредити број стипендија који ће бити додијељен
редовним студентима II циклуса студија до стицања академског звања мастер, односно
магистар и редовним студентима III циклуса студија до стицања академског звања доктор
наука, у складу са планираним, односно расположивим финансијским средствима.
(2) Висина стипендије из става 1. овог члана у текућој школској години утврђује се
у складу са планираним, односно расположивим средствима.
Члан 3.
(1) Студент II циклуса студија остварује право на додјелу стипендије под условима
да:
1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,
2) има мјесто пребивалишта на територији Републике Српске,
3) је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или
иностранству,
4) у додипломским академским студијама није обновио ниједну школску годину,
5) је у додипломском студију имао просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући
просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су додипломски студиј завршили на
универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској
ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну
оцјену 9,00 и
6) нема више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног
конкурса.
(2) За студенте који су претходни циклус студија завршили у иностранству, а у
случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у Републици

Српској, просјек оцјена ће се рачунати на бази табеле еквивалентних оцјена, која се
налази на интернет страници Фонда и Министарства.
(3) Студент може бити корисник само једне стипендије из јавних извора
стипендирања.
Члан 4.
(1) Студент III циклуса остварује право на додјелу стипендије под условима да:
1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,
2) има мјесто пребивалишта на територији Републике Српске,
3) је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или
иностранству,
4) је у претходном циклусу студија постигао просјечну оцјену најмање 9,50, као и
студенти који су II циклус студија завршили на универзитетима рангираним на
Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од
9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 и
5) нема више од навршене 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса.
(2) Студенти који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању немају право на додјелу
стипендије редовним студентима.
(3) За студенте који су претходни циклус студија завршили у иностранству, а у
случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у Републици
Српској, просјек оцјена ће се рачунати на бази табеле еквивалентних оцјена, која се
налази на интернет страници Фонда и Министарства.
(4) Студент може бити корисник само једне стипендије из јавних извора
стипендирања.
Члан 5.
(1) Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:
1) просјечна оцјена студента са претходног циклуса студија,
2) ранг универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте
који студирају у иностранству и
3) остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству.
(2) Бодовање по основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана врши се на
начин да се просјечна оцјена студента множи бројем 10 (заокружено на два децимална
мјеста).
(3) Бодовање по основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана врши се на
основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи на сљедећи
начин:
1) од 1. до 50. мјеста
10 бодова,
2) од 51. до 100. мјеста
8 бодова,
3) од 101. до 150. мјеста
6 бодова,
4) од 151. до 200. мјеста
4 бода.
(4) Ранг универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи утврђује се на
основу увида у важећу Томпсонову и Шангајску ранг-листу на дан објаве конкурса, која
је саставни дио конкурса и доступна је на интернет страници Фонда и Министарства.
(5) Ако је универзитет рангиран на обје листе, при бодовању се узима ранг-листа
на којој је универзитет боље рангиран.

Члан 6.
(1) Критеријуми за вредновање научног, умјетничког и иноваторског доприноса су:
1) рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и
A&HCI листама .................................................................................. 10 бодова,
2) објављена научна књига (монографија) међународног значаја ....... 8 бодова,
3) рецензирана и објављена научна књига националног значаја ........ 5 бодова,
4) учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним
радом у цјелини .................................................................................... 6 бодова,
5) учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом
у цјелини .................................................................................................. 4 бода,
6) рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из
БиХ и бивших југословенских република ........................................... 4 бода,
7) рад објављен у домаћем часопису II и III категорије ......................... 3 бода,
8) прихваћен патент ..................................................................................... 5 бодова,
9) учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном
наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и
умјетности ................................................................................................ 4 бода,
10) учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и
државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из
области архитектуре и умјетности ......................................................... 3 бода,
11) учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са
објављеним радом у цјелини .................................................................. 2 бода,
12) учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у
цјелини ...................................................................................................... 1 бод.
(2) Уколико има више аутора, број бодова утврђених у вриједности коефицијента
компетентности распоређује се на начин да првом аутору припада 60% вриједности
бодова, а осталим ауторима остатак од 40% вриједности бодова, које равноправно дијеле
на једнаке дијелове.
Члан 7.
У случајевима да два студента или више студената имају једнак број бодова за
додјелу стипендија прописаних одредбама овог правилника, предност има студент са:
1) већом просјечном оцјеном на претходном циклусу студија,
2) већим бројем бодова по основу научног, умјетничког и иноваторског
доприноса и
3) боље рангираног универзитата, респективно.
Члан 8.
Као доказ о испуњавању услова наведених у члану 3. овог правилника, студенти II
и III циклуса прилажу:
1) увјерење о држављанству,
2) извод из матичне књиге рођених,
3) оригинално увјерење о мјесту пребивалишта, које је издато након објављивања
јавног конкурса,
4) потврду надлежне високошколске установе о статусу редовног студента II
циклуса, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину,
5) потврду надлежне високошколске установе на којој је завршио студије I
циклуса, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину,

6) потврду о висини просјечне оцјене са I циклуса студија и
7) фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен.
Члан 9.
(1) Као доказ о испуњавању услова из члана 6. овог правилника, студенти уз
пријаву учешћа на међународним и домаћим студентским научним конференцијама, као и
на осталим научним конференцијама прилажу сепарате објављених радова, односно
рецензирану и објављену научну књигу, монографију, односно потврду о прихваћеном
патенту издату од Завода за патенте, а као доказ о освојеној награди на међународним и
домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима), дипломе за освојено I, II или III мјесто.
(2) Комисија бодује само радове и дипломе о освојеним наградама који нису
старији од три године од дана објаве конкурса.
(3) Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документа на страном
језику, треба да их доставе у оригиналу, уз овјерен превод на једном од службених језика
у Босни и Херцеговини.
Члан 10.
Докази о испуњавању услова наведених у члану 8. овог правилника, осим увјерења
о држављанству, извода из матичне књиге рођених и увјерења о пребивалишту морају
бити оригинали или овјерене копије које нису старије од три мјесеца.
Члан 11.
(1) Студенти који су претходну годину, односно претходних година примали
стипендију од Фондације „Др Милан Јелић“ и Фонда „Др Милан Јелић“, а испуњавају
услове из овог правилника, могу конкурисати за додјелу стипендије као и остали
студенти.
(2) У случају из става 1. овог члана студенту се бодују само нови радови, учешћа
на научним конференцијама или учешћа на такмичењима (изложбама) који раније нису
били бодовани.
Члан 12.
(1) Стипендије студентима додјељују се на основу спроведеног јавног конкурса.
(2) Конкурс расписује Министарство два пута у току академске године и садржи:
1) назив и адресу Министарства,
2) вријеме трајања конкурса,
3) опште и посебне услове и критеријуме за додјелу стипендије,
4) потребне доказе о испуњавању услова конкурса,
5) врсту, број и висину стипендије и
6) друге податке неопходне за одлучивање о избору учесника конкурса.
(3) Конкурс се објављује у једном дневном листу који излази на територији
Републике Српске, као и на интернет страници Министарства и Фонда.
(4) Рок за подношење пријаве са уредном документацијом је 30 дана од дана
посљедњег објављивања јавног конкурса.
(5) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 13.
(1) Разматрање пријава на конкурс и приједлог за додјелу стипендија за студенте II
и III циклуса утврђује Комисија за додјелу стипендија (у даљем тексту: Комисија), коју
именује министар науке и технологије (у даљем тексту: министар).
(2) Комисија се именује на период од четири године.
(3) Комисија има седам чланова и одлучује у складу са општим условима,
додатним и посебним критеријумима који су утврђени овим правилником.
(4) Комисија је дужна да изврши бодовање у року од 15 дана од дана затварања
конкурса за додјелу стипендија студентима II и III циклуса и утврди приједлог
прелиминарне ранг-листе студената II и III циклуса студија.
(5) Прелиминарне ранг-листе студената II и III циклуса студија објављују на
интернет страници Министарства и Фонда.
(6) Кандидати који су поднијели пријаву на конкурс за додјелу стипендије имају
право приговора на прелиминарну ранг-листу.
(7) Приговор се подноси Комисији у року од осам дана од дана објаве
прелиминарне ранг-листе. Комисија разматра приговоре у року од 21 дан од дана објаве
прелиминарне ранг-листе и утврђује приједлог коначне ранг-листе студената II и III
циклуса студија.
(8) Коначну ранг-листу утврђује министар, а она се објављује на интернет
страници Министарства и Фонда.
Члан 14.
На основу коначних ранг-листи о додјели стипендија, Министарство и корисник
стипендије (у даљем тексту: корисник) закључују уговор о стипендирању којим се
одређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, који садржи:
1) податке о уговорним странама,
2) назив високошколске установе и циклус студија,
3) вријеме за које је стипендија додијељена,
4) висину и начин исплате стипендије,
5) рок исплате стипендије,
6) одредбе о враћању стипендије и
7) друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 15.
(1) Министарство може, у складу са расположивим средствима, стипендију
исплатити у двије или више рата.
(2) Исплата стипендија се врши путем текућих рачуна у некој од банака у
Републици Српској.
Члан 16.
(1) Корисник се обавезује да заврши академску годину у предвиђеном периоду за
дати студијски програм за који му је стипендија додијељена.
(2) Након завршетка школовања, корисник је дужан да заснује радни однос на
територији Републике Српске, с тим да је једна година стипендирања еквивалентна двјема
годинама рада, или да се пријави на евиденцију Завода за запошљавање Републике
Српске, о чему обавјештава Министарство.

(3) Корисник који је већ запослен обавезан је да ради под истим условима
наведеним у ставу 2. овог члана, с тим што рок за обрачун календарске године почиње да
се реализује од дана завршетка школовања.
(4) Изузетно од става 2. овог члана, корисник средстава који наставља школовање
на вишим циклусима студија дужан је да, ради праћења извршавања уговорних обавеза,
Министарству редовно доставља податке о упису, као и завршетку наредног, односно
наредних циклуса студија.
(5) У случају да је корисник средстава због незапослености на евиденцији Завода
за запошљавање Републике Српске дуже од годину дана, дужан је да о томе обавијести
Министарство и у том случају стипендија је неповратна.
(6) Ако су испуњени услови из ст. 1, 2. и 5. овог члана, додијељена стипендија је
неповратна.
(7) Доказе из ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог члана корисник је дужан да достави у року од
15 дана од дана њиховог настанка.
Члан 17.
(1) Корисник губи право на стипендију и обавезује се да ће вратити примљени
износ у случајевима:
1) да обнови студијску годину за коју му је стипендија додијељена,
2) да неоправдано прекине школовање или га настави у другој образовној
установи без сагласности Министарства,
3) да не заврши студије циклуса за које му је стипендија додијељена у року
предвиђеном за дати студијски програм,
4) да не испуни неки од услова из члана 16. овог правилника,
5) да је право на стипендију остварио на бази нетачних, односно неистинитих
података.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају наступања оправданих околности
(тешка болест, несретан случај корисника) или у случају постојања више силе због којих
корисник не може испуњавати уговорене обавезе, корисник или његов заступник је дужан
да у року од 30 дана од дана настанка тих околности Министарству поднесе писмени
захтјев за ослобађање обавезе поврата стипендије.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана, корисник је дужан да приложи одговарајућу
документацију којом доказује наступање околности.
Члан 18.
(1) Рјешење о оправданости неиспуњавања обавеза доноси министар.
(2) Корисник који је обавезан да врати стипендију обавезује се да ће вратити
стипендију у истом броју мјесечних рата у којима је и примана.
(3) Рјешење о начину и враћању стипендије доноси министар.

Члан 19.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о додјели
стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској,
Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству („Службени гласник Републике
Српске“, број 51/11).
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА II И III ЦИКЛУСА
СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ И УНИВЕРЗИТЕТИМА У ИНОСТРАНСТВУ
I ЗАКОНСКИ ОСНОВ
Законски основ за доношење Правилника садржан је у члану 20. Закона о
научноистраживачкој дјелатности („Службени гласник Републикe Српске“, бр. 6/12
и 33/14), члану 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и Одлуци о
образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, брoj
33/11)
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА
Одлуком о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике
Српске“, број 33/11), Влада Републике Српске је образовала Фонд „Др Милан Јелић“,
као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру организационог кода
Министарства науке и технологије Републике Српске.
Фонд се образује ради подршке у финансирању студирања, научноистраживачког рада
и
усавршавања младих талената, а циљеви су:
1. додјељивање стипендија талентованим студентима додипломских и
послиједипломских
студија, односно студентима I, II и III циклуса високог образовања, у земљи и
иностранству,
2. награђивање појединаца које се баве научноистраживачким радом,
3. помагање, подстицање и награђивање талентованих младих људи који се баве
проналазаштвом и иновацијам аи другим друштвено корисним радом из различитих
интелектуалних области.
Даље се наводи да се критеријуми за додјелу стипендија и других облика
финансијске помоћи младим талентима прописују правилницима које доноси министар
науке и технологије.
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Прибављено је Мишљење Министарства за економске односе и регионалну
сарадњу број: од године o усклађености Правилника у са правном тековином Европске
уније и правним актима Савјета Европе као и Изјава министра науке и технологије и
министра за економске односе и регионалну сарадњу о усклађености Правилника са
правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе.
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРАВНИХ РЈЕШЕЊА
Овим правилником прописују се услови, начин и критеријуми додјељивања
стипендија талентованим редовним студентима другог и трећег циклуса академских
студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и
универзитетима у иностранству. Средства за стипендирање студената обезбјеђују се у

буџету Републике Српске, а воде се при Министарству науке и технологије. Измјене
постојећег правилника нужне су због рјешавања проблема и недоумица које су се
јавиле приликом спровођења одредби Правилника, а односе се на:
· прецизирање критеријума с циљем додатног стимулисања изврсности и
правичније расподјеле средстава за студенте са једнаким бројем бодова који су
посљедњи рангирани на ранг-листи,
· регулисање права и обавеза стипендиста Фонда „Др. Милан Јелић“,
· спречавање злоупотреба статуса студента,
· побољшање транспарентности процеса избора најбољих студената,
· елиминисање могућности да се на конкурс пријављују студенти виших и
струковних школа.
IV УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА
У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу јавности
и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 123/08 и
73/12), приједлог Правилника био објављен на интернет страници Министарства науке
и технологије и Фонда „Др Милан Јелић“ како би јавност могла да се упозна са истим и
достави примједбе и сугестије.
V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За реализацију овог правилника обезбијеђена су финансијска средства у буџету
Републике Српске.

