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блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 74. сједници, одржа-
ној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИШЕГРАД

1. Зоран Васиљевић, дипломирани економиста, разрје-
шава се дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалиди-
тетом Вишеград на лични захтјев.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1523/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Републике Српске (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 74. 
сједници, одржаној 4.6.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИШЕГРАД

1. Милан Николић, дипл. економиста, именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Дом за лица са инвалиди-
тетом Вишеград на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1524/20 Предсједник
4. јуна 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1197
На основу члана 207. Закона о општем управном по-

ступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), генерални секретар Владе Републике 
Српске  д о н о с и

З АКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О 

ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА, број: 04/1-012-2-1366/20, од 
22.5.2020. године (“Службени гласник Републике Српске”, 

број 50/20)

У Одлуци о одобравању средстава, број: 04/1-012-
2-1366/20, од 22.5.2020. године (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 50/20), у тачки II умјесто: “ЈИБ: 
4401017720103” треба да стоји: “ЈИБ: 4401017720154”.

Број: 04.2/012-1041/20 Генерални
15. јуна 2020. године секретар Владе,
Бањалука Др Синиша Каран, с.р.

1198
На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој 

дјелатности (“Службени гласник Републикe Српске”, бр. 
6/12, 33/14, 66/18 и 84/19) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), а у вези са Одлуком о образовању Фондa “Др 
Милан Јелић” (“Службени гласник Републике Српске”, 
брoj 33/11), министар за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво, 9. јуна 2020. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОДЈЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА II И III 
ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И 
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, критеријуми 

и начини додјељивања стипендија талентованим редовним 
студентима II и III циклуса академских студија на универ-
зитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и ви-
сокошколским установама у иностранству (у даљем тексту: 
студенти).

Члан 2.
(1) Министарство за научнотехнолошки развој, висо-

ко образовање и информационо друштво (у даљем тексту: 
Министарство), уз сагласност предсједника и чланова Фон-
да “Др Милан Јелић” (у даљем тексту: Фонд), за текућу ака-
демску годину одређује број и висину стипендија које се 
додјељују редовним студентима II циклуса академских сту-
дија и редовним студентима III циклуса академских студија 
по научним и умјетничким областима, у складу са плани-
раним, односно расположивим финансијским средствима.

(2) Министарство може, зависно од броја пристиглих 
пријава на конкурс за додјелу стипендија, измијенити и/
или прерасподијелити број стипендија које се додјељују за 
поједине научне и умјетничке области и циклусе академ-
ских студија.

(3) Средства за стипендирање студената обезбјеђују се 
у буџету Републике Српске, а воде се при Министарству на 
позицији – потрошачка јединица Фонд.

(4) Студент може бити корисник само једне стипендије 
из јавних извора стипендирања, у складу са законом.

Члан 3.
Студент II циклуса академских студија може конкури-

сати за додјелу стипендије ако:
1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике 

Српске,
2) је редовни студент једног од универзитета у Репу-

блици Српској, Босни и Херцеговини или високошколске 
установе у иностранству,

3) на I и II циклусу академских студија није обновио 
ниједну академску годину,

4) је на I циклусу академских студија остварио просјеч-
ну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50) 
или је I циклус академских студија завршио на високошкол-
ској установи рангираној до 200. мјеста (укључујући 200. 
мјесто) на Times Higher Education World University Rankings 
(THE) и/или Shanghai Ranking и остварио просјечну оцјену 
већу од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00),

5) нема више од навршених 28 година живота на дан 
објављивања јавног конкурса за додјелу стипендија студен-
тима II и III циклуса академских студија (у даљем тексту: 
конкурс),

6) има остварен најмање један резултат у науци и умјет-
ности у складу са прописаним критеријумима наведеним 
у табели у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов 
саставни дио,

7) први пут уписује годину студија за коју конкурише за 
додјелу стипендије.

Члан 4.
(1) Студент III циклуса академских студија може конку-

рисати за додјелу стипендије ако:
1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике 

Српске,
2) је редовни студент једног од универзитета у Репу-

блици Српској, Босни и Херцеговини или високошколске 
установе у иностранству,
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3) на II и III циклусу академских студија није обновио 
ниједну академску годину,

4) је на II циклусу академских студија остварио 
просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну 
оцјену 9,50) или је II циклус академских студија завршио 
на високошколској установи рангираној до 200. мјеста 
(укључујући 200. мјесто) на Times Higher Education World 
University Rankings (THE) и/или Shanghai Ranking и оства-
рио просјечну оцјену већу од 9,00 (укључујући и просјечну 
оцјену 9,00),

5) нема више од навршене 32 године живота на дан 
објављивања конкурса,

6) има остварен најмање један резултат у науци и умјет-
ности у складу са критеријумима наведеним у табели у 
Прилогу 1. овог правилника,

7) први пут уписује годину академских студија за коју 
конкурише за додјелу стипендије.

(2) Студенти који немају обавезу полагања испита то-
ком III циклуса академских студија на универзитетима у 
Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошкол-
ским установама у иностранству не могу конкурисати за 
додјелу стипендије.

Члан 5.
(1) Критеријуми за вредновање пријава за стипенди-

рање студената су:
1) остварени резултати у науци и умјетности,
2) ранг високошколске установе на Times Higher 

Education World University Rankings (THE) и/или Shanghai 
Ranking,

3) просјечна оцјена са претходног циклуса академских 
студија.

(2) Укупан број бодова одређује мјесто на ранг-листи.

Члан 6.
(1) Бодовање остварених резултата у науци и умјетно-

сти по основу прописаних критеријума из члана 5. став 1. 
тачка 1) овог правилника врши се у складу са бодовањем 
наведеним у табели из Прилога 1. овог правилника, осим 
у случајевима да:

1) студент има два или више поглавља објављених у 
истој научној монографији и/или истом научном тематском 
зборнику, предмет бодовања може бити само једно погла-
вље,

2) студент има два или више радова објављених у истом 
броју научног часописа и/или истом научном скупу, пред-
мет бодовања може бити само један рад,

3) студент има освојене двије или више награда на истој 
умјетничкој манифестацији и/или истом конкурсу из обла-
сти умјетности, архитектуре, урбанизма и дизајна, предмет 
бодовања може бити само једна награда.

(2) Ако има више аутора рада који се бодује у складу 
са критеријумом наведеним у табели из Прилога 1. овог 
правилника, број бодова утврђен у табели распоређује се 
тако да првом аутору припада 60% вриједности бодова, а 
осталим ауторима остатак од 40% вриједности бодова које 
равноправно дијеле на једнаке дијелове.

Члан 7.
(1) Бодовање по основу критеријума из члана 5. став 

1. тачка 2) овог правилника врши се на основу ранга ви-
сокошколске установе на Times Higher Education World 
University Rankings (THE) и/или Shanghai Ranking, на сље-
дећи 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,
 5) од 201. мјеста .................................................0 бодова.

(2) Ранг високошколске установе на Times Higher 
Education World University Rankings (THE) и/или Shanghai 

Ranking утврђује се на основу увида у важећу Times Higher 
Education World University Rankings (THE) и/или Shanghai 
Ranking на дан објаве конкурса у току текуће академске 
године, које су доступне на интернет страници Фонда и 
Министарства.

(3) Ако је високошколска установа рангирана на обје 
листе, при бодовању се узима ранг-листа на којој је високо-
школска установа боље рангирана.

Члан 8.
(1) Бодовање по основу критеријума из члана 5. став 1. 

тачка 3) овог правилника врши се на начин да се просјечна 
оцјена са претходног циклуса академских студија заокружи 
на два децимална мјеста, а добијени број помножи бројем 
10.

(2) За студенте који су претходни циклус академских 
студија завршили у иностранству, а у случају да систем 
оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у 
Републици Српској, просјечна оцјена рачуна се по формули 
за рачунање еквивалентних оцјена, која је наведена у При-
логу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 9.
У случају да два или више студената имају једнак број 

бодова за додјелу стипендија прописаних одредбама овог 
правилника, предност има студент са:

1) већим бројем бодова по основу остварених резултата 
студента у науци и умјетности,

2) боље рангиране високошколске установе,
3) већом просјечном оцјеном на претходном циклусу 

академских студија, респективно.

Члан 10.
(1) Пријава на конкурс са потребном документацијом 

подноси се електронски, путем апликације која је доступна 
на интернет страници Министарства и Фонда.

(2) Докази о испуњавању услова из чл. 3. и 4. овог пра-
вилника су:

1) увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Ре-
публике Српске,

2) потврда о статусу редовног студента II циклуса, од-
носно III циклуса академских студија, с напоменом да није 
обнављао ниједну студијску годину на II циклусу, односно 
III циклусу академских студија,

3) потврда надлежне високошколске установе на којој 
је студент завршио претходни циклус академских студија 
о висини остварене просјечне оцјене, с напоменом да није 
обнављао ниједну студијску годину на претходном циклусу 
академских студија.

(3) Доказ о испуњености услова из става 2. тачка 1) овог 
члана за студенте II и III циклуса академских студија при-
бавља Министарство по службеној дужности.

(4) Доказе о испуњености услова из става 2. т. 2) и 3) 
овог члана који се прибављају са универзитета у Републици 
Српској прибавља Министарство по службеној дужности.

(5) Доказе о испуњености услова из става 2. т. 2) и 3) 
овог члана који се прибављају на универзитетима у Феде-
рацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту БиХ и ви-
сокошколским установама у иностранству достављају сту-
денти у електронској форми путем апликације.

Члан 11.
(1) Докази о испуњавању услова из члана 10. став 2. т. 

2) и 3) овог правилника који се прибављају на универзите-
тима у Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту 
БиХ и високошколским установама у иностранству не могу 
бити старији од три мјесеца од дана објављивања конкурса.

(2) Уз доказе који се достављају на страном језику до-
ставља се овјерен превод документа на једном од службе-
них језика у Републици Српској.

(3) Студенти који остваре право на стипендију, прије 
потписивања уговора, достављају доказе о испуњавању 
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услова из чл. 3. и 4. овог правилника у оригиналу, осим 
оних докумената које Министарство прибавља по службе-
ној дужности.

Члан 12.
(1) Докази о испуњавању услова о оствареним резул-

татима у науци и умјетности у складу са критеријумима 
наведеним у табели из Прилога 1. овог правилника, које 
студенти достављају у електронској форми, подразумијева-
ју сљедећа документа:

1) рецензирана и објављена научна монографија или 
тематски зборник (насловна страна, садржај, податак да је 
монографија/рад рецензиран, податак о издавачу, податак о 
додијељеним библиографским подацима (ISBN, CIP и дру-
ге), објављен рад (тематски зборник), обиљежени аутоцита-
ти аутора и слично),

2) сепарат објављеног рада у научном часопису и по-
датке о датом научном часопису (насловна или насловне 
стране научног часописа, податак о уређивачком одбору, 
податак о издавачу научног часописа, садржај научног ча-
сописа, податак да је рад рецензиран, објављен рад у цје-
лини из датог часописа, податак о класификацији рада од 
стране научног часописа, доказ о категоризацији научног 
часописа и слично),

3) сепарат саопштења објављен у цијелости на научном 
скупу и податке о одржаном научном скупу (насловна или 
насловне стране зборника радова научног скупа, податак о 
програмском и/или научном одбору научног скупа, податак 
о организаторима научног скупа и организационом одбо-
ру, садржај зборника радова научног скупа, објављен рад у 
цјелини из објављеног зборника радова, податак да је рад 
рецензиран, податак да је рад класификован од стране на-
учног скупа и слично),

4) потврда о учешћу у реализованим научним пројек-
тима,

5) потврда о прихваћеном патенту издата од надлежне 
институције,

6) подаци о представљеном умјетничком дјелу (позив 
или конкурс на основу којег је представљено умјетничко 
дјело, доказ о учешћу – програм, каталог или програмска 
књижица (податак о мјесту и времену одржавања, чланови-
ма жирија, учесницима и организаторима и слично)),

7) дипломе (потврде, плакете) за освојено I, II или III 
мјесто и подаци о одржаном такмичењу/фестивалу – про-
грамска књижица или каталог такмичења (такмичарски 
програм, податак о мјесту и времену одржавања, члано-
вима жирија, учесницима и организаторима такмичења/
фестивала и слично),

8) податак о публикованом архитектонском, урбанисти-
чком или архитектонско-урбанистичком пројекту,

9) награде и признања по конкурсима или изложбама 
из области архитектуре, урбанизма и дизајна (позив или 
објављени конкурс на основу којег је додијељена награда, 
освојена награда/одлука жирија, каталог са свим награђе-
ним радовима (у којима се налазе подаци о члановима жи-
рија, учесницима, организаторима и слично)).

(2) Приликом бодовања узимају се само резултати (мо-
нографије, радови, награде и признања) који нису старији 
од три године од дана објављивања конкурса.

Члан 13.
(1) Студенти који су претходну академску годину, од-

носно претходних академских година примали стипендију 
од 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 резултати у науци и умјетности који раније нису били 
бодовани.

Члан 14.
(1) Стипендије се додјељују на основу јавног конкурса.

(2) Конкурс расписује Министарство, два пута у току 
академске године и садржи:

1) назив и адресу Министарства,
2) вријеме трајања конкурса,
3) услове и критеријуме за додјелу стипендије,
4) потребне доказе о испуњавању услова конкурса,
5) врсту, број и висину стипендије.
(3) Конкурс се објављује на интернет страници Мини-

старства и Фонда.
(4) Рок за пријаву је 20 дана од дана објављивања јавног 

конкурса на интернет страници Министарства и Фонда.

Члан 15.
(1) Министар именује комисију од седам чланова, чији 

je задатак да утврди испуњеност услова из конкурсa и да 
изврши бодовање у складу са утврђеним критеријумима.

(2) На основу извршеног бодовања из става 1. овог чла-
на комисија сачињава прелиминарну ранг-листу за студен-
те II и III циклуса академских студија у року од 30 дана од 
дана затварања конкурса.

(3) Прелиминарна ранг-листа за студенте II и III циклу-
са академских студија објављују се на интернет страници 
Министарства и Фонда.

(4) На ранг-листу из става 4. овог члана студенти имају 
право приговора министру у року од осам дана од дана 
објављивања прелиминарне ранг-листе.

(5) Након разматрања приговора, а најкасније у року од 
20 дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе, на 
приједлог комисије министар утврђује коначну ранг-листу, 
која се објављује на интернет страници Министарства и 
Фонда.

Члан 16.
На основу коначне ранг-листе о додјели стипендија за 

студенте II и III циклуса академских студија, Министарство 
и корисник стипендије (у даљем тексту: корисник) закљу-
чују уговор о стипендирању, којим се одређују међусобна 
права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Члан 17.
(1) Корисник након завршетка академске године за коју 

му је стипендија додијељена доставља увјерење о упису у 
наредну академску годину, односно увјерење о завршетку 
академских студија.

(2) Након завршетка школовања у циклусу академских 
студија у којем је студент користио стипендију, студент је 
дужан да понуди свој радни ангажман на територији Репу-
блике Српске, и то на период који одговара времену у којем 
је био стипендиран.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, корисник који 
наставља школовање на вишим циклусима академских сту-
дија дужан је да Министарству редовно доставља податке 
о упису и завршетку наредног, односно наредних циклуса 
студија.

(4) Доказе из ст. 1, 2. и 3. овог члана корисник је дужан 
да достави у року од 15 дана од дана њиховог настанка.

Члан 18.
(1) Корисник враћа добијена средства за стипендију у 

случајевима да:
1) обнови студијску годину за коју му је стипендија до-

дијељена,
2) неоправдано прекине школовање или га настави у 

другој образовној установи без сагласности Министарства,
3) не заврши студије циклуса за које му је стипендија 

додијељена у року предвиђеном за дати студијски програм,
4) је право на стипендију остварио на основу нетачних, 

односно неистинитих података.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају насту-

пања оправданих околности (тешка болест и слично), као 
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ПРИЛОГ 1.

Остварени резултати у науци и умјетности са смјерницама

Група Врста Број 
бодова

1. Научне монографије и тематски зборници
(у складу са одредбама правилника Министар-
ства којим се уређује област публиковања науч-
них публикација у Републици Српској)

1.1 Објављена и рецензирана истакнута научна монографија међународног 
значаја 10

1.2 Објављена и рецензирана научна монографија међународног значаја 8
1.3 Објављено и рецензирано поглавље у истакнутој научној монографији 
међународног значаја 6

1.4 Објављено и рецензирано поглавље у научној монографији међународ-
ног значаја 4

1.5 Објављена и рецензирана истакнута научна монографија националног 
значаја 7

1.6 Објављена и рецензирана научна монографија националног значаја 5
1.7 Објављено и рецензирано поглавље у истакнутој научној монографији 
националног значаја 3

1.8 Објављено и рецензирано поглавље у научној монографији национал-
ног значаја 2

1.9 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику водећег међуна-
родног значаја 4

1.10 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику међународног 
значаја 2

1.11 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику водећег нацио-
налног значаја 2

1.12 Објављен рад у цјелини у научном тематском зборнику националног 
значаја 1,5

2. Радови објављени у научним часописима
(ако су предмет бодовања научни часописи из 
Републике Српске, бодовање се врши у складу 
са важећом ранг-листом категорисаних научних 
часописа коју је прописало Министарство)

2.1 Објављен рад у цјелини у међународном научном часопису који се 
налази на Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), 
Journal Citation Reports (JCR) и Arts и Humanities Citation Index (A&HCI) 
листама

10

2.2 Објављен рад у цјелини у научном часопису међународног значаја 4
2.3 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису у земљама 
бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 3

2.4 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису прве кате-
горије републичког значаја 3

2.5 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису друге кате-
горије републичког значаја 1.5

2.6 Објављен рад у цјелини у категорисаном научном часопису треће кате-
горије републичког значаја 1

3. Саопштења са научних скупова
(ако је организатор скупа из Републике Српске, 
бодовање се врши у складу са важећом ранг-
листом класификованих и категорисаних на-
учних скупова и одредбама правилника Мини-
старства којим се уређује област публиковања 
научних публикација у Републици Српској)

3.1 Саопштење са истакнутог међународног научног скупа објављено у 
цјелини 2

3.2 Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини 1.5
3.3 Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини 1
3.4 Саопштење са међународног научно-стручног скупа или међународног 
студентског научно-стручног скупа објављено у цјелини 1

3.5 Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студент-
ског научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини 0.5

4. Пројекти 4.1 Реализован међународни научни пројекат у својству сарадника на 
пројекту 3

4.2 Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на 
пројекту 1

5. Патенти 5.1 Реализован и прихваћен патент на међународном нивоу 10
5.2 Реализован и прихваћен патент на националном нивоу 5

и у случају научно-стручног усавршавања или заснивања 
радног односа на престижној свјетској научноистражи-
вачкој установи због којих корисник стипендије не може 
испуњавати уговорене обавезе, дужан је да у року од 30 
дана од дана настанка тих околности Министарству под-
несе писмени захтјев за ослобађање обавезе враћања сти-
пендије.

(3) Уз захтјев из става 2. овог члана корисник је дужан 
да приложи одговарајућу документацију којом доказује на-
стале околности.

(4) О поднесеном захтјеву за ослобађање обавезе 
враћања стипендије министар доноси рјешење у складу са 
законом.

Члан 19.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о додјели стипендија студентима II и III циклу-
са студија на универзитетима у Републици Српској, Босни 
и Херцеговини и високошколским установама у иностран-
ству (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/16).

Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 19.02/020-1752/20
9. јуна 2020. године Министар,
Бањалука Мр Срђан Рајчевић, с.р.
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 Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне 
послове, на основу члана 115. став 1. Закона о премјеру и 
катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 
ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАЊАЛУКА 5, ГРАД 

БАЊАЛУКА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Бањалука 5, град Бањалука, и то за 

6. Представљање умјетничких дјела 6.1 Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од међународног 
значаја (самостална изложба – до три излагача, цјеловечерњи концерт – 
солистички, у камерном ансамблу или солиста са оркестром, позоришна 
представа – ауторска или главна улога, филмско или телевизијско дјело, 
ауторско дизајнерско остварење, ауторско музичко дјело) по јавном кон-
курсу или по позиву

3

6.2 Представљено умјетничко дјело на манифестацијама од републичког 
значаја (самостална изложба – до три излагача, цјеловечерњи концерт – 
солистички, у камерном ансамблу или солиста са оркестром, позоришна 
представа – ауторска или главна улога, филмско или телевизијско дјело, 
ауторско дизајнерско остварење, ауторско музичко дјело) по јавном кон-
курсу или по позиву

1

7. Освојене награде на умјетничким манифе-
стацијама

7.1 Освојена награда (I, II или III мјесто) на умјетничкој манифестацији 
међународног значаја (такмичења, фестивали и слично су умјетничке 
манифестације међународног значаја ако су вишеетапне, елиминаторне, 
имају ограничен број награда, имају међународни жири из најмање три 
земље, имају учеснике из најмање пет земаља, имају фонд за награде, 
имају обезбијеђен штампани материјал и отворен веб-сајт)

3

7.2 Освојена награда (I, II или III мјесто) на умјетничкој манифестацији 
републичког значаја са међународним учешћем (такмичења, фестивали и 
слично су умјетничке манифестације републичког значаја са међународ-
ним учешћем ако су једноетапне, имају неограничен број награда, имају 
међународни/национални жири, имају учеснике из најмање три земље, 
имају фонд за награде, имају обезбијеђен штампани материјал и отворен 
веб-сајт)

1

7.3 Освојена награда (I, II или III мјесто) на умјетничкој манифестацији 
републичког значаја (такмичења, фестивали и слично су умјетничке мани-
фестације републичког значаја ако су једноетапне, имају неограничен број 
награда, имају фонд за награде, имају обезбијеђен штампани материјал и 
отворен веб-сајт )

0.5

8. Објављени архитектонски, урбанистички или 
архитектонско-урбанистички пројекти

8.1 Реализован архитектонски, урбанистички или архитектонско-урбани-
стички пројекат објекта, ентеријера или јавног простора који је објављен 
или публикован у међународном часопису, међународној монографији, 
међународном каталогу или другој међународној публикацији

4

8.2 Реализован архитектонски, урбанистички или архитектонско-урбани-
стички пројекат објекта, ентеријера или јавног простора који је објављен 
или публикован у националном часопису, монографији, каталогу или дру-
гој публикацији републичког значаја

2

9. Награде и признања по конкурсима или 
изложбама из области архитектуре, урбанизма 
и дизајна 

9.1 Награда на међународном конкурсу који је расписан у складу са ва-
жећим правилима у држави у којој је расписан или у складу са правил-
ником међународних организација за област архитектуре, урбанизма и 
дизајна

3

9.2 Награда на републичком конкурсу који је расписан у складу са важећим 
правилима у држави у којој је расписан или у складу са правилником међу-
народних организација за област архитектуре, урбанизма и дизајна

1.5

9.3 Награда на међународној изложби из области архитектуре, урбанизма и 
дизајна са каталогом 2

9.4 Награда на републичкој изложби из области архитектуре, урбанизма и 
дизајна са каталогом 1.5

ПРИЛОГ 2.
Формула за рачунање еквивалентних оцјена
Оцјена d у систему високог образовања Републике Српске која је еквивалентна некој оцјени s у високошколским установама у ино-

странству рачуна се линеарном интерполацијом, при чему се најбољој оцјени у датој високошколској установи у иностранству придру-
жује домаћа оцјена 10, а најлошијој пролазној оцјени у датој високошколској установи у иностранству придружује домаћа оцјена 6.

Коришћене ознаке:
s – оцјена у иностраном систему високог образовања за коју се рачуна еквивалент у систему високог образовања Републике Српске,
d – еквивалентна оцјена у систему високог образовања Републике Српске,
sB – најбоља оцјена у иностраном систему високог образовања,
sL – најлошија пролазна оцјена у иностраном систему високог образовања.
Еквивалентна оцјена d у систему високог образовања Републике Српске која одговара оцјени s у датој високошколској установи у 

иностранству рачуна се према формули (1):

d =
6*sB -10*sL +4*s

(1)
sB – sL


