
На основу члана 106. став 1. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12 и 33/14)  и члана 2. Правилника о оспособљавању 
младих за научноистраживачки рад („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/10 и 48/11), 
Министарство науке и технологије   р а с п и с у ј е  
 

K O  Н  К  У Р  С 
 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 30 ЗАВРШНИХ РАДОВА У ТРЕЋЕМ ЦИКЛУСУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, 
ОДНОСНО ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ 

 
Министарство науке и технологије ће у 2017. години, у складу са усвојеним програмом рада, 
суфинансирати 30 докторских дисертација по сљедећим научним областима: 
 
 Природне науке (4 докторске дисертације); 
 Инжењерство и технологија (8 докторских дисертација); 
 Медицинске и здравствене науке (5 докторских дисертација); 
 Пољопривредне науке (5 докторских дисертација); 
 Друштвене науке (4 докторске дисертације); 
 Хуманистичке науке (3 докторске дисертације); 
 Умјетност (1 докторскa дисертација). 
 
Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати (докторанди) који имају држављанство БиХ и 
стално мјесто пребивалишта на територији Републике Српске. 
Кандидати који су на дан објављивања конкурса старији од 40 година живота неће бити узети 
у обзир приликом бодовања. 
Право на суфинансирање израде и одбране докторске дисертације имају кандидати који студирају 
по Болоњском систему и они који докторску дисертацију пријављују по старом систему. 

 
Критеријуми за избор и вредновање пријава за суфинансирање израде и одбране завршног рада у 
трећем циклусу високог образовања, односно, докторске дисертације су: године старости 
кандидата, научно-техничка сарадња, просјечна оцјена студија II циклуса (уколико кандидат није 
похађао студије другог циклуса, односно, постдипломске студије, онда се у обзир узима просјечна 
оцјена првог циклуса, односно, просјечна оцјена трећег циклуса, уколико кандидат има положене 
све испите на трећем циклусу), научна каријера кандидата у претходном трогодишњем периоду 
(члан 8. Правилника о оспособљавању младих за научноистраживачки рад). 

 
На основу поменутих критеријума стручна комисија ће на крају конкурсног рока извршити 
бодовање кандидата и формирати за сваку научну област ранг листу најуспјешнијих кандидата на 
основу које ће се вршити суфинансирање, те ће иста бити објављена на веб сајту Министарства.  

 
Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за израду и одбрану 
докторске дисертације попуњавају пријаву на конкурс (Oбразац бр. 1) уз који подносе сљедећу 
документацију: 
 
 Потврду о наслову и прихватању докторске дисертације од стране универзитета; 
 Потврду о висини просјечне оцјене са студија II циклуса (уколико кандидат није похађао 

студије другог циклуса у обзир се узима просјечна оцјена првог циклуса, односно просјечна 
оцјена трећег циклуса, уколико кандидат има положене све испите на трећем циклусу); 

 Увјерење о мјесту пребивалишта; 
 Доказе који се односе на научну каријеру кандидата у претходном трогодишњем периоду: 

објављени научни радови (копирати насловну страну часописа или зборника радова са 
научног скупа и обавезно копирати рад објављен у том часопису или зборнику), објављена 
научна монографија (приложити монографију), потврда о прихваћеном патенту од стране 
Завода за патенте, те докази о освојеним наградама/дипломе (само за студенте из области 
умјетности и архитектуре);  

 Кратку биографију кандидата са библиографијом радова у задње три године; 
 Потврду о изради теме у оквиру међународне научно-техничке и универзитетске сарадње, 

уколико се докторска дисертација ради у оквиру такве сарадње; 



 Потврду или неки други валидни документ о систему оцјењивања који се примјењује на 
универзитету на којем студирају (за студенте трећег циклуса који студирају у иностранству, у 
случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у Републици 
Српској); 

 Изјаву кандидата да по истом основу није већ користио средства Министарства науке и 
технологије; 

 Изјаву кандидата да не прима финансијску помоћ за израду докторске тезе из других јавних 
извора финансирања; 

 Копију жиро/текућег рачуна; 
 

У складу са Финансијским планом рада Министарства науке и технологије за 2017. годину, укупна 
средства за ову намјену износе 150.000,00 КМ. 
Министарство задржава право да у току године изврши корекцију броја кандидата и висине 
средстава за суфинансирање израде и одбране завршног рада у трећем циклусу високог 
образовања (докторских дисертација), у складу са расположивим средствима Министарства науке 
и технологије у 2017. години. 
 
Уколико се на конкурс не пријави довољан број кандидата у оквиру одређене научне области, 
Министарство задржава право да прошири листу кандидата за суфинансирање у некој другој 
научној области за тај број кандидата. 
 
НАПОМЕНА:   
Кандидати који докторску дисертaцију израђују у иностранству и који прилажу потребну 
документацију на страном језику, исту требају доставити у оригиналу и приложити овјерен превод 
на једном од службених језика у БиХ. 

 
 
Упутство о начину преузимања пријавних образаца  

 
Образац бр. 1 «Пријава на конкурс за суфинансирање израде и одбране докторске дисертације«  
може се преузети на веб порталу Владе РС www.vladars.net (страница Министарства науке и 
технологије, рубрика Конкурси/Конкурси науке), као и у Министарству, у Сектору за науку, Трг 
Републике Српске 1, Бања Лука, ламела Б, трећи спрат,  канцеларијe број 8 и 9. 

Додатне информације могу се добити путем телефона број: 051/338-718 и 051/338-726. 

 

Начин, мјесто и вријеме пријаве на конкурс 

Пријаве са потребном документацијом достављају се Министарству науке и технологије поштом на 
адресу: Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске 1, Бања Лука, са обавезном 
назнаком "Пријава на конкурс за суфинансирање докторских дисертација". 

Пријаве се, такође, могу доставити и директно на централни протокол Владе Републике Српске 
(Административни центар Владе РС, ламела А, приземље). 

Министарство науке и технологије ће закључити уговор о реализацији програма/пројекта са свим 
кандидатима/подносиоцима пријава којима буде одобрено суфинансирање, о чему ће исти бити 
благовремено обавијештени. 

Пријаве се примају до 31.10.2017. године. 

 

Напомена о статусу непотпуних и неблаговремених пријава 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.  

Учесници конкурса чије пријаве нису ушле у избор за даље разматрање биће о  томе обавијештени 
писмено и путем веб сајта Министарства.  

               M И Н И С Т А Р 

                    Проф. др Јасмин Комић 

http://www.vladars.net/

