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2. Капитал из тачке 1. овог рјешења чини укупно
41585248 редовних акција класе А, од чега 31371992 редовне акције класе А Акцијског фонда Републике Српске
и 10213256 редовних акција класе А Фонда за реституцију
Републике Српске.
3. Именовани представник је дужан да заступа интересe фондова у Скупштини друштва капитала из тачке 1.
Рјешења, у складу са Упутством о начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за
реституцију Републике Српске у скупштинама друштава
капитала из портфеља фондова.
4. Ово рјешење сматра се пуномоћјем за заступање акционара на Скупштини акционара, које важи до опозива.
5. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 04/1-012-2-2642/19, од 10.10.2019. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 88/19).
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-4074/21
23. децембра 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 87. став 1. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 67/20) и
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо
друштво, 10. децембра 2021. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У НАУЧНО-НАСТАВНА,
УМЈЕТНИЧКО-НАСТАВНА, НАСТАВНА И
САРАДНИЧКА ЗВАЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за избор у
научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања и критеријуми за категоризацију часописа у
складу са Законом о високом образовању (у даљем тексту:
Закон).
Члан 2.
У научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и
сарадничка звања може бити изабрано лице које испуњава
минималне услове прописане Законом и овим правилником.
Члан 3.
За утврђивање услова за избор у научно-наставнa,
умјетничко-наставнa, наставнa и сарадничка звањa, а водећи рачуна о специфичности научних/умјетничких поља
и научних/умјетничких области узимају се категорисани:
1) истакнути научни часописи међународног значаја,
2) научни часописи међународног значаја,
3) научни часописи националног значаја,
4) научни скуп међународног значаја,
5) умјетничка репрезентативна референца,
6) умјетничка категорија.
Члан 4.
(1) Истакнути научни часопис међународног значаја је
часопис који је у међународној цитатној бази Web of Science
(WoS) реферисан у цитатним индексима: Science Citation
Index Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI)
и Arts and Humanities Citation Index (A&HCI).
(2) Поред часописа из става 1. овог члана, под истакнутим научним часописом међународног значаја у области
друштвених и хуманистичких наука подразумијева се и часопис који је означен као Q1 у међународној бази SCImago
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Journal Rank (SJR), часопис у ERIH+ бази и часопис који
припада Категорији I у оквиру верификоване листе славистичких часописа Међународног славистичког комитета.
(3) Научни часопис међународног значаја је часопис
који је реферисан у цитатној бази SCOPUS.
(4) Научни часопис међународног значаја у области
друштвених и хуманистичких наука је часопис који је реферисан у цитатној бази SCOPUS или DOAJ.
(5) Научни часопис националног значаја је периодична
публикација.
Члан 5.
Научни скуп међународног значаја је скуп који је реферисан у међународним цитатним базама WoS, SJR,
SCOPUS, као и скуп прве категорије, у складу са правилником којим се прописују мјерила за остваривање и финансирање програма одржавања научних скупова.
Члан 6.
(1) Под универзитетским уџбеником подразумијева се
наставно средство, односно рецензирана публикација у
којој се систематски излаже наставно градиво, дефинисано
наставним силабусом предмета.
(2) Сагласност за издавање универзитетског уџбеника
даје сенат универзитета на приједлог научно-наставног,
односно умјетничко-наставног вијећа факултета, односно
академије или вијећа института.
Члан 7.
(1) Под научном облашћу из члана 81. став 1. тачка 1)
подтачка 2, тачка 2) подтачка 2. и тачка 3) подтачка 2. Закона подразумијева се ужа научна област.
(2) У случајевима када часопис може бити сврстан у различите категорије у оквиру исте базе или више различитих база,
узима се у обзир виша категорија у коју је часопис сврстан.
Члан 8.
Репрезентативне референце у умјетничкој области су:
1) за област музичке умјетности:
1. умјетничка дјела из области музике (композиторско
стваралаштво) изведена на концертима у земљи и иностранству,
2. умјетничка дјела из области музике изведена на фестивалима у земљи и иностранству - солиста на концерту
(дјело изведено у цјелини) са симфонијским или камерним
оркестром, солиста у вокално-инструменталном дјелу, цјеловечерњи концерт, реситал, улога у оперској представи,
3. концерти и оперске представе у земљи и иностранству (извођачка дјелатност),
4. концерти и оперске представе на фестивалима у
земљи и иностранству,
5. мајсторски курсеви, семинари, радионице, јавна предавања у земљи и иностранству,
6. учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству, учешће у раду жирија на музичким такмичењима националног и међународног карактера,
7. награде и признања за умјетнички рад,
8. објављена теоријска или уџбеничка дјела у земљи и
иностранству (књиге и стручна периодика), објављен CD
(са рецензијом);
2) за област драмске умјетности:
1. јавно извођење умјетничког дјела у редовном приказивању у јавности,
2. јавно извођење умјетничког дјела на смотрама и фестивалима,
3. учествовање или вођење посебних умјетничких курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи и иностранству,
4. учешће у раду жирија на домаћим и страним фестивалима,
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5. награде и признања за умјетнички рад у земљи и иностранству,
6. објављена теоријска или уџбеничка дјела у земљи и
иностранству (књиге и стручна периодика);
3) за област ликовне умјетности:
1. јавно излагање умјетничког дјела на самосталним
изложбама,
2. јавно излагање умјетничког дјела на колективним
жирираним изложбама и манифестацијама,
3. учествовање или вођење посебних умјетничких курсева, семинара или мајсторских радионица у земљи и иностранству,
4. учешће на домаћим или међународним конкурсима
умјетничких дјела,
5. учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама,
6. награде и признања за умјетнички рад у земљи и иностранству,
7. објављена теоријска или уџбеничка дјела у земљи и
иностранству (књиге и стручна периодика).
Члан 9.
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у “Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe”.
Број: 19.040/020-2291/21
10. децембра 2021. године
Бањалука

Mинистар,
Мр Срђан Рајчевић, с.р.
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На основу члана 118. став 6. и члана 125. став 2. Закона
о спорту Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 79/20) и члана 76. став 2. Закона o републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
115/18 и 111/21), министар породице, омладине и спорта,
22. децембра 2021. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА, СПОРТИСТА И
СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА И СТРУЧЊАКА У СПОРТУ

Члан 1.
У Правилнику о категоризацији спортова, спортиста
и спортских стручњака и стручњака у спорту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 56/21 и 69/21) члан 1.
мијења се и гласи:
“Овим правилником прописују се критеријуми за
рангирање спортова, спортиста, спортских стручњака и
стручњака у спорту, те начин и критеријуми за додјелу стипендија спортистима са посебним заслугама за развој спорта, у складу са категоризацијом спортиста”.
Члан 2.
Послије члана 21. додају се нови чл. 21а, 21б, 21в, 21г,
21д, 21ђ, 21е. и 21ж, који гласе:
“Члан 21а.
(1) Министарство породице, омладине и спорта додјељује стипендију спортистима са посебним заслугама за развој спорта ради спортског усавршавања (у даљем тексту:
стипендија) из средстава планираних у буџету Републике у
складу са законом.
(2) Стипендија се додјељује перспективном спортисти,
спортисти са инвалидитетом и потенцијалном олимпијском
кандидату који испуњава сљедеће услове:
1) да је држављанин Републике,
2) да има до 18 година живота у текућој години за коју
се расписује конкурс,
3) да је члан спортског удружења – клуба који је удружен у спортски савез Републике Српске,
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4) да се у текућој години активно бави спортским активностима, те да је у претходним годинама остварио значајне резултате на међународним званичним такмичењима,
балканским, европским и свјетским првенствима, такмичењима у Републици и БиХ,
5) да активно и савјесно испуњава обавезе према клубу,
репрезентацији Републике и другим репрезентативним селекцијама по избору спортског савеза Републике,
6) да редовно похађа школу или факултет и да се залаже
на свом стручном образовању.
(3) Због специфичности појединих спортских грана и
грана спорта приликом вредновања спортских резултата за
додјелу стипендије услов може да буде остварен спортски
резултат у узрасној категорији.
(4) На спортисту са инвалидитетом не примјењује се
став 2. т. 2) и 6) овог члана.
(5) На потенцијалне олимпијске кандидате којима ће
се додијелити стипендије не примјењује се став 2. тачка 2)
овог члана.
Члан 21б.
(1) При избору стипендисте примјењују се сљедећи
критеријуми:
1) остварени континуирани спортски резултати у претходним годинама на међународним такмичењима, балканским, европским и свјетским првенствима, такмичењима у
Републици и БиХ у својој категорији,
2) развијеност у Републици спортске гране којој спортиста припада,
3) утицај остварених спортских резултата на развој
спортске гране и омасовљавање спорта у Републици,
4) постигнути успјех у редовном школовању.
(2) Начин вредновања критеријума из става 1. овог члана садржан је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов
саставни дио.
Члан 21в.
(1) Кандидат за додјелу стипендија бира се на основу
јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) који се објављује
у једним дневним новинама у Републици и на интернет
страници Министарства породице, омладине и спорта.
(2) Пријаве на конкурс могу слати појединци, клубови
и грански спортски савези за своје представнике, у складу
са чланом 21а. овог правилника.
Члан 21г.
Пријава на конкурс треба да садржи:
1) име и презиме кандидата,
2) годину рођења,
3) назив клуба,
4) врсту спорта,
5) категорију и освојене спортске резултате у протекле
двије године након подношења пријаве.
Члан 21д.
(1) Министар породице, омладине и спорта именује комисију која спроводи поступак избора стипендиста у складу са овим правилником и предлаже кандидате за додјелу
стипендије.
(2) Комисија има пет чланова.
Члан 21ђ.
У складу са средствима планираним у буџету за ову
намјену и са бројем пријављених кандидата додјељује се
стипендија.
Члан 21е.
Стипендија се додјељује за период од једне године и
исплаћује се мјесечно на текући рачун стипендисте или
његовог законског заступника или старатеља.

