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Образац бр. 1: Oбјављена научна књига, научна монографија или тематски зборник 

За сваку објављену научну књигу, научну монографију или тематски зборник попуните посебан образац 
 

Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије 

Име и презиме   

К
р
и

те
р
и

ју
м

и
1
 

 
Објављена и рецензирана истакнута научна књига или 

истакнута научна монографија међународног значаја 
 

Објављено и рецензирано поглавље у истакнутој научној 

књизи или истакнутој научној монографији нац. значаја 

 
Објављена и рецензирана научна књига или научна 

монографија међународног значаја 
 

Објављено и рецензирано поглавље у научној књизи или 

научној монографији националног значаја 

 
Објављено и рецензирано поглавље у истакнутој 

научној књизи или истакнутој научној монографији 

међународног значаја  
 

Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику 

водећег међународног значаја 

 
Објављено и рецензирано поглавље у научној књизи 

или научној монографији  међународног значаја 
 

Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику 

међународног значаја 

 
Објављена и рецензирана истакнута научна књига или 

истакнута научна монографија националног значаја 
 

Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику 

водећег националног значаја 

 
Објављена и рецензирана научна књига или научна 

монографија националног значаја 
 

Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику 

националног значаја 

Наслов књиге, 

монографије, 

тематског зборника 

     

Издавач-и  

УРЛ линк издавача  

Датум објаве књиге  

ISBN и/или ISSN   

УРЛ линк научне 

књиге 
 

 Први аутор  Остали аутор  Број осталих аутора  Укупан број аутора 

Имена и презимена 

аутора 

 Први аутор 

 Остали аутори 

Имена и презимена, 

научне титуле, 

републике 

рецензената 

 

 

 

 

Достављени докази 

 
Оригинал или штампана копија рецензиране и објављене научне књиге, научне 

монографије или научног тематског зборника 

 Оригинал или овјерена копија рецензија рецензената 

 Подаци о рецензентима (име и презиме, научне титуле, и република) 

 Подаци о издавачу-има 

 Податке о додијељеним библиографским подацима (ISBN, CIP и друге) 

 Обиљежени аутоцитати аутора  

 
Својеручни потпис студента:       

 

                                                 
1 Критеријуме класификације научних књига, научних монографија и тематских зборника можете пронаћи у Правилнику о 

публиковању научних публикација Министарства науке и технологије Републике Српске. 

http://www.fondmilanjelic.org/uploaded/Pravilnik%20o%20publikovanju%20naucnih%20publikacija_1.pdf
http://www.fondmilanjelic.org/uploaded/Pravilnik%20o%20publikovanju%20naucnih%20publikacija_1.pdf
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    Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије 

                                      КЛАСИФИКАЦИЈА НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

Критеријуми класификације научне публикације прописани су Правилником о публиковању научних публикација 

(Службени гласник Републике Српске број 77/17) Министарства науке и технологије. 

Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије 

Научна монографија је публикација у којој се научно, системтично, 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, и која: 

 испуњава библиографске услове (ISBN, CIP и друге) 

 је рецензирана од стране два или више рецезената који имају референце у тематској области монографије, од 

којих их најмање један није у радном односу у институцији или организацији у којој је запослен аутор 

монографије 

 има обим не мањи од 80 страница по аутору (јединица мјере обима страница износи 1.800 словних знакова без 

прореда) 

 садржи  минималан број аутоцитата радова по сваком аутору одређен за поједине категорије монографије 

 1) Истакнута монографија међународног значаја 

  испуњава критеријуме научне монографије 

  представља врхунски научни домет у својој области и од посебног је интереса за развој науке 

  има издавача који је позната међународна издавачка кућа са дугом традицијом у издавању научне 

литературе 

  објављена је на једном од свјетских језика 

   садржи најмање десет аутоцитата радова категорије R20 по сваком аутору из тематике монографије, 

односно у случају друштвених и хуманистичких наука категорија R10 и/или R20  

 2)  Монографија међународног значаја 

  испуњава критеријуме научне монографије 

  бави се тематиком која је од интереса за науку 

  објављена је на једном од свјетских језика 

   садржи најмање седам аутоцитата радова по сваком аутору из тематике монографије категорије R20, 

односно у случају друштвених и хуманистичких наука категорија R10 и/или R20 

 3)  Истакнута монографија републичког  значаја 

  испуњава критеријуме научне монографије 

  представља допринос науци 

  садржи најмање седам аутоцитата радова по сваком аутору из тематике монографије категорије R20 и/или  

R50, односно у случају друштвених и хуманистичких наука једне или више категорија R10, R20, R40 или 

R50. 

 4) Монографија републичког  значаја 

  испуњава критеријуме научне монографије 

  представља допринос науци 

  садржи најмање пет аутоцитата радова по сваком аутору из тематике монографије категорије R20 или 

категорије R50, односно у случају друштвених и хуманистичких наука једне или више категорија R10, 

R20, R40 или R50. 

Тематски научни зборник је скуп научних радова на једну одређену научну тему са једног или више различитих 

научних скупова. 

 Треба да има додјељен ISBN број и CIP каталошки запис. 

 
     *Научном монографијом не сматрају се зборници радова са научних скупова, закључни и други извјештаји о раду на истраживачким 

задацима и пројектима, чак и у повезаном облику, нити докторска дисертација која није приређена, а накнадно је објављена као књига. 

      *R10 - Научне књиге (монографије, научне књиге у ужем смислу), монографске студије, тематски зборници, лексикографске и 

картографске публикације међународног значај 

      *R20 -  Радови објављени у научним часописима међународног значаја (ISI  публикације) 

      *R40 - Националне научне књиге (монографије, тематски зборници, лексикографске  картографске публикације националног значаја: 

научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публкације  

      *R50 -  Часописи националног значаја 

http://www.fondmilanjelic.org/uploaded/Pravilnik%20o%20publikovanju%20naucnih%20publikacija_1.pdf

