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Бања Лука, март 2009.

На основу члана 92. тачка 9., а у вези са чланом 82. тачка 5. Закона о научноистраживачкој
дјелатности- пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 112/07 Пречишћени
текст), члана 82.став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске" број
112/07), а на приједлог Републичког савјета за науку, министар науке и технологије д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАУЧНИМ И УМЈЕТНИЧКИМ ОБЛАСТИМА, ПОЉИМА И УЖИМ
ОБЛАСТИМА

Члан 1.
(1) Правилником о научним и умјетничким областима, пољима и ужим областима (у
даљем тексту: Правилник) утврђују се:
а) научне области, поља и уже области, са припадајућим класификацијским ознакама,
б) интердисциплинарна научна област.
(2) Називи научних области су усклађени са документом „Ревидирана класификација области
науке и технологије у приручнику Фраскати", који је основа за праћење статистичких
индикатора у Европској унији.
(3) Овим Праилником постиже се минимум нивоа упоредивости података о истраживањима и
развоју (областима науке и технологије) на међународном нивоу.

Члан 2.
(1) Научне области су:
а) Природне науке,
б) Инжињерство и технологија,
в) Медицинске и здравствене науке,
г) Пољопривредне науке,
д) Друштвене науке и
ђ) Хуманистичке науке.
(2) Умјетност је дефинисана унутар области хуманистичких наука.
(3) Области и поља су потпуно усклађени са првим и другим нивоом класификације, а уже
области су максимално усклађене са трећим нивоом класификације, датим у документу из
става 2. члана 1. овог Правилника.

(4) Утврђена номенклатура може се и даље проширивати, односно може имати и ниже нивое
класификације ужих научних области, зависно од потреба.
Члан 3.
Номенклатура поља и ужих научних области унутар научних области налази се у Прилогу број 1. и
чини саставни дио овог Правилника.

Члан 4.
(1) Водећи рачуна о сталном развоју и полицентричном систему научне дјелатности, високог
образовања и технологије, успостављањем интердисциплинарне научне области омогућава се
сарадња научника и научноистраживачких институција из више различитих научних области у
остваривању већег броја проблемски повезаних научних пројеката.
(2) У складу са ставом 1. овог члана, ову област могуће је утврдити само начелно, као научну
област различитих области, поља и ужих области науке и технологије.
(3) Поља унутар интердисциплинарне области успостављају се у сваком појединачном случају.
(4) Заинтересовани субјекти за успостављање поља унутар интердисциплинарне области
достављају образложен захтјев Републичком савјету за науку.

Члан 5.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о научним и умјетничким
областима, пољима и ужим областима („Службени гласник Републике Српске", број 58/07)

Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Српске".
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