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(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”.
Број: 19/6-010/014-20/14
7. новембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Јасмин Комић, с.р.

1691
На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој
дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 6/12 и 33/14) и члана 82. Закона
о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),
министар науке и технологије, 7. новембра 2014. године,
доноси
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П РА В И Л Н И К
О МЈЕРИЛИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА НАУЧНИХ СКУПОВА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се категоризација, мјерила
и начини остваривања и суфинансирања програма одржавања научних скупова.
Члан 2.
Научним скупом сматра се, редовно или повремено,
организовано окупљање научника и истраживача ради презентовања резултата научних истраживања, размјене искустава и расправе о важним питањима науке, појединих научних подручја, дисциплина, струке и других активности,
те доношења смјерница и одлука у вези са даљим научноистраживачким активностима.
Члан 3.
Према значају и утицају на развој науке, научни скупови класификују се на:
1) међународни научни скуп од посебног значаја,
2) међународни научни скуп,
3) научни скуп са међународним учешћем,
4) научни скуп републичког значаја,
5) студентски научни скуп.
Члан 4.
Међународни научни скуп од посебног значаја је:
1) скуп који организује домаћа научноистраживачка организација или удружење заједно са међународном научноистраживачком организацијом/удружење и/или научноистраживачке организације/удружења из најмање пет држава,
2) међународна научноистраживачка организација/
удружење је научноистраживачка организација/удружење
са чланством на свјетском нивоу,
3) скуп у чијем научном одбору учествују признати научници из најмање десет држава, који су објавили радове у
публикацијама са ISI листе,
4) скуп чији су учесници научници из најмање десет држава који на скупу саопштавају оригиналне научне радове
који се односе на тему скупа,
5) скуп чији је домаћи организатор пријављен у Регистар научноистраживачких организација и удружења и
E.CRIS.RS базу коју води Министарство науке и технологије (у даљем тексту: Министарство).
Члан 5.
Међународни научни скуп је:
1) скуп који организује домаће удружење или организација уз подршку међународног удружења или међународне
научноистраживачке организације,
2) скуп у чијем научном одбору учествују признати научници из најмање седам држава који су објавили радове у
публикацијама са ISI листе и односе се на тему скупа,
3) скуп чији су учесници научници из најмање седам
држава који на скупу саопштавају оригиналне научне радове,
4) скуп чији је организатор пријављен у Регистар научноистраживачких организација и удружења и E.CRIS.RS
базу коју води Министарство.
Члан 6.
Научни скуп са међународним учешћем је:
1) скуп који организује домаће удружење или научноистраживачка организација,
2) скуп у чијем научном одбору учествују признати научници из најмање три државе који су објавили радове у
публикацијама са ISI листе и односе се на тему скупа,
3) скуп чији су учесници научници из иностранства
који на скупу саопштавају оригиналне научне радове.
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Члан 7.
Научни скуп републичког значаја је:
1) скуп који организује домаће научно удружење или
домаћа научноистраживачка организација,
2) скуп у чијем научном одбору учествује најмање пет
научника, који имају публиковане радове у научним часописима I категорије, за часописе који се публикују у Републици Српској, или у публикацијама са ISI листе, из области којој је посвећена тема скупа,
3) скуп чији је организатор пријављен у Регистар научноистраживачких организација и удружења и E.CRIS.RS
базу коју води Министарство.

ло,

Члан 8.
Студентски научни скуп је:
1) скуп који организује студентско представничко тије-

2) скуп који има више од 50% научних радова који се
излажу на скупу, посвећених тематици скупа,
3) скуп који има најмање 15 радова који се излажу,
4) скуп чији научни одбор има најмање три члана у
научном или научно-наставном звању из тематике којој је
скуп посвећен.
Члан 9.
По нивоу организованости и припремљености разликујемо:
1) научни скуп на којем се публикују само резимеи саопштења,
2) научни скуп на којем се радови са резимеима публикују прије скупа,
3) научни скуп на којем се резимеи публикују прије скупа, а радови у зборнику након скупа.
Члан 10.
Зборници резимеа публикују се на језику на којем се
одржава научни скуп и морају задовољавати међународне
библиографске стандарде (CIP, ISBN, UDK, аналитички
обрађене чланке, електронску верзију и DOI број).
Члан 11.
Међународни научни скуп од посебног значаја, међународни научни скуп и научни скуп са међународним
учешћем јавно се објављују најмање шест мјесеци прије
одржавања на интернет страници организатора скупа, а по
потреби путем писаних или других медија.
Члан 12.
(1) Научни радови који се пријављују за научни скуп су
предмет рецензија у писаној форми које садрже:
1) оцјену оригиналности и категоризацију рада,
2) оцјену кохерентности рада (сажетак, увод, коришћена методологија, расправа, закључак и литература) и
3) оцјену усаглашености са темом скупа.
(2) Радови на научном скупу се јавно презентују и бране.
(3) Рецензенти имају најмање звање научног сарадника
или доцента.
(4) Научни скуп на којем се радови не рецензирају неће
бити бодован, нити суфинансиран.
Члан 13.
(1) Категоризација научних скупова је одређивање ранга (квалитета) научних скупова који се одржавају у Републици Српској.
(2) Категоризацију научних скупова врши Министарство највише два пута годишње, на основу захтјева за категоризацију упућен од организатора научног скупа.
(3) Да би научни скуп био категорисан мора имати периодичност (традицију) одржавања од најмање два пута
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у континуитету, изузев међународних научних скупова од
посебног значаја.
(4) Министарство на својој интернет страници објављује ранг-листу категорисаних научних скупова.
Члан 14.
(1) Министар науке и технологије (у даљем тексту: министар) именује Комисију за класификацију и категоризацију научних скупова (у даљем тексту: Комисија) из редова
истакнутих научника на период од двије године.
(2) Комисија има шест чланова, по једног из сваке научне области, који између себе бирају предсједника.
(3) Задатак Комисије јесте да, на основу критеријума
утврђених овим правилником, изврши класификацију и
категоризацију научних скупова који се одржавају у Републици Српској.
(4) Комисија може да затражи ангажовање експерата
и истакнутих научних радника да би прибавила адекватну
процјену одређеног научног скупа.
(5) Комисија засједа два пута годишње.
Члан 15.
(1) Бодовање научних скупова, изузев студентских научних скупова, у смислу овог правилника, врши се на основу класификације научног скупа.
(2) Поред критеријума из става 1. овог члана, научни
скупови се бодују и на основу:
1) адекватности рецензија,
2) стандарда организованости и припремљености скупа,
3) редовности одржавања (традиција) скупа.
Члан 16.
Према класификацији научни скуп се бодује на сљедећи начин:
1) међународни научни скуп од посебног
значаја
10 бодова,
2) међународни научни скуп
8 бодова,
3) научни скуп са међународним учешћем
6 бодова,
4) научни скуп републичког значаја
4 бода.
Члан 17.
(1) Адекватност рецензија научних радова који се излажу на научном скупу бодују се с обзиром на:
1) анонимност рецензија
1 бод,
2) сваки рад оцјењује најмање два рецензента 1 бод,
3) бар један рецензент мора бити из
друге државе
1 бод.
(2) По критеријуму адекватности рецензија научних радова који се представљају на скупу могуће је да научни рад
приликом категоризације добије максимално три бода, јер
се вреднују укупна адекватност рецензија по сва три услова
из става 1. овог члана.
Члан 18.
Научни скуп се према стандардима организованости и
припремљености бодује на сљедећи начин:
1) научни скуп на којем су радови са резимеима
публиковани прије одржавања скупа
3 бода,
2) научни скуп на којем се резимеи публикују
прије скупа, а радови у зборнику након
одржаног скупа
2 бода,
3) научни скуп на којем се публикују само
резимеи радова
1 бод.
Члан 19.
Редовност одржавања (традиција) научног скупа бодује
се на сљедећи начин, ако се скуп одржава:
1) више од десет пута у континуитету
5 бодова,
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2) шести до десети пут у континуитету
3) трећи до пети пут у континуитету
4) други пут у континуитету
5) по први пут

4 бода,
3 бода,
2 бода,
1 бод.

Члан 20.
(1) На основу укупног збира бодова који се додијеле неком научном скупу одређује се његова категорија:
1) прва категорија, ако је укупни збир од 16 до 21 бод,
2) друга категорија, ако је укупни збир од 11 до 15 бодова,
3) трећа категорија, ако је укупни збир од 7 до 10 бодова,
4) без категорије, ако је укупни збир 6 и мање бодова.
(2) Научни скуп задржава одређени ранг у интервалу
између два поступка категоризације.
Члан 21.
(1) Финансијска средства намијењена за реализацију
одржавања научних скупова додјељују се путем јавног конкурса који спроводи Министарство.
(2) Укупни износ средстава намијењених за реализацију одржавања научних скупова одређује се годишњим финансијским планом Министарства, у складу са расположивим буџетским средствима.
(3) Финансијску подршку за одржавање научних скупова може добити само она научноистраживачка организација која је уписана у Регистар научноистраживачких
организација и удружења и E.CRIS.RS базу који се води у
Министарству.
(4) Научноистраживачке организације могу добити финансијску подршку једном годишње за одржавање научних
скупова из одређене научне области, а максимално два пута
из различитих ужих научних области.
(5) Суфинансирање више од два скупа је могуће само
у изузетним ситуацијама, у случају разматрања посебно
актуелних тема за даљи социоекономски или научно-технолошки развој, као и за скупове од посебног значаја за
Републику Српску, а на препоруку Републичког савјета за
науку и технологију.
(6) Подршка Министарства за одржавање научних скупова односи се на:
1) трошкове суфинансирање обезбјеђивања простора,
2) трошкове штампања позивних материјала и програма,
3) трошкове обезбјеђења рецензената,
4) трошкове смјештаја и путне трошкове за предавача
по позиву,
5) трошкове објављивања радова са научног скупа у
зборнику радова/зборнику апстраката, односно одговарајућем часопису.
(7) Јавни конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова Министарство расписује једном годишње.
(8) На расписани конкурс могу конкурисати организације које у текућој календарској години организују научни
скуп.
Члан 22.
Јавни конкурс за суфинансирање одржавања научних
скупова садржи:
1) назив, сједиште и интернет адресу Министарства,
2) предмет конкурса,
3) рок пријаве на конкурс,
4) услове, критеријуме, смјернице и мјерила за избор по
расписаном конкурсу,
5) укупни износ средстава који је на располагању за
предмет конкурса,
6) мјесто и начин објављивања резултата избора пријава на конкурс,
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7) рок и мјесто за подношење пријаве,
8) рок у којем ће учесници бити обавијештени о резултатима избора пријава на конкурс,
9) потребне доказе о испуњавању услова конкурса,
10) друге податке неопходне за одлучивање о избору и
11) напомену о статусу непотпуних и неблаговремених
пријава учесника конкурса.
Члан 23.
(1) Подаци и документација која је приложена уз пријаву може се дати на увид у складу са законом који уређује
слободу приступа информацијама.
(2) Министарство може јавно објавити назив одабране
научне организације, кратак садржај научног скупа за које
је тражено суфинансирање, као и најважније резултате (у
скраћеном облику) научног скупа.
Члан 24.
(1) Услови за избор и вредновање пријава за суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Српској
су сљедећи:
1) да је извршена категоризација научног скупа,
2) да постоји одлука одговарајућег тијела (научно-наставног или научног вијећа, управног одбора у случају научних удружења и сл.) научноистраживачке организације о
организацији научног скупа,
3) да је пријаву на конкурс за суфинансирање поднијела
организација/организатор научног скупа,
4) да је обезбијеђена прецизна конструкција финансирања одржавања скупа,
5) да су дата научна звања чланова научног или научнонаставног одбора скупа, као и имена научноистраживачке
организације у којима су запослени,
6) да је организатор научног скупа испунио уговорне
обавезе из претходне године, уколико је добио финансијску
подршку Министарства.
(2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, Министарство може на препоруку Републичког савјета за науку и
технологију суфинансирати одржавање научног скупа који
испуњава услове из става 1. т. од 1) до 5) овог члана, а који
је од посебног значаја за Републику Српску, у складу са расположивим средствима и значајем тог скупа.
Члан 25.
(1) Министарство о резултатима избора обавјештава
све учеснике јавног конкурса за избор и суфинансирање
одржавања научних скупова.
(2) Обавјештење учесницима којима је одобрено суфинансирање одржавања научних скупова садржи све податке
о предмету суфинансирања, висини средстава и позив да
приступе потписивању уговора.
Члан 26.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе
одредбе Правилника о критеријумима и мјерилима за
остваривање и финансирање програма у дијелу који се
односи на критеријуме за избор и вредновање програма
за финансирање научностручних скупова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/08, 7/09 и 59/10).
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-18/14
7. новембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Јасмин Комић, с.р.
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На основу члана 6. тачка б) Закона о техничким прописима Републике Српске (“Службени гласник Републике

