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Образац бр. 3: Саопштења са научних скупова
За сваки објављени рад у цјелини на научном скупу попуните посебан образац
Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије

Критеријуми

Име и презиме
Саопштење са истакнутог међународног научног скупа објављено у цјелини
Саопштење са међународног научног скупа објављено у цјелини
Саопштење са научног скупа републичког значаја објављено у цјелини
Саопштење са међународног научно-стручног скупа или међународног
студентског научно-стручног скупа објављено у цјелини
Саопштење са научно-стручног скупа републичког значаја или студентског
научно-стручног скупа републичког значаја објављено у цјелини

Назив научне
конференције
Организатор-и
УРЛ линк
конференције
Зборник радова је објављен до дана затварања Конкурса

Мјесец и год. објаве

Истакнути међународни научни скуп
Међународни научни скуп
Категоризација
Научни скуп републичког значаја
научног скупа
Међународна научно-стручна или студентска научна конференција
Научно-стручна или студентска научна конференција републичког значаја
Предложена категроизација научног скупа треба да испуњава критеријуме класификације научних скупова
на 2. страни овог обрасца

Назив рада
Први аутор

Остали аутор

Број осталих аутора

Укупан број аутора
Први аутор

Имена и
презимена аутора

Остали аутори

УРЛ линк
објављеног рада

Достављени
докази

Копију насловне или насловних страна Зборника радова научног скупа
Податке о програмском и/или научном одбору научног скупа
Податке о организаторима научног скупа и организационом одбору
Садржај Зборника радова научног скупа
Копију објављеног рада у цјелини из објављеног Зборника радова
Рецензију или класификацију рада од стране научног скупа

Својеручни потпис студента:

Ставите знак Х поред криеријума који наведени научни скуп испуњава

КЛАСИФИКАЦИЈА НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА
Критеријуми класификације научних скупова прописани су Правилником о мјерилима за остваривање и
финансирање програма одржавања научних скупова (Службени гласник Републике Српске број 102/14)
Министарства науке и технологије.
Ставите знак Х поред одоговарајуће категорије
Истакнути међународни научни скуп
скуп који организује домаћа научноистраживачка организација или удружење заједно са међународном
научноист. организацијом/ удружење и/или научноист. организације/ удружења из најмање пет држава
међународна научноистраживачка организација/удружење је научноист.организација/удружење са
чланством на свјетском нивоу
скуп у чијем научном одбору учествују признати научници из најмање десет држава, који су објавили
радове у публикацијама са ISI листе
скуп чији су учесници научници из најмање десет држава који на скупу саопштавају оригиналне научне
радове који се односе на тему скупа
скуп чији је домаћи организатор пријављен у Регистар научноистраживачких организација и удружења
и E.CRIS.RS базу коју води Министарство науке и технологије
Међународни научни скуп
скуп који организује домаће удружење или организација уз подршку међународног удружења или
међународне научноистраживачке организације
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
скуп чији су учесници научници из најмање седам држава који на скупу саопштавају оригиналне
научне радове
скуп чији је организатор пријављен у Регистар научноистраживачких организација и удружења и
E.CRIS.RS базу коју води Министарство науке и технологије - уколико је организатор скупа из
Републике Српске
Научни скуп републичког значаја
скуп који организује домаће научно удружење или домаћа научноистраживачка организација
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,
скуп чији је организатор пријављен у Регистар научноистраживачких организација и удружења и
E.CRIS.RS базу коју води Министарство науке и технологије - уколико је организатор скупа из
Републике Српске
Међународни студентски научни скуп
скуп који организује студентско представничко тијело или друга одговарајућа научно-истраживачка
организација
скуп који има више од 50% научних радова који се излажу на скупу, посвећених тематици скупа
скуп који има најмање 15 радова који се излажу
скуп чији научни одбор има најмање три члана у научном или научно-наставном звању из тематике
којој је скуп посвећен.
у научном одбору има чланове из најмање пет земаља и најмање десет учесника из иностранства са
радовима1
Студентски научни скуп републичког значаја
скуп који организује студентско представничко тијело,
скуп који има више од 50% научних радова који се излажу на скупу, посвећених тематици скупа,
скуп који има најмање 15 радова који се излажу,
скуп чији научни одбор има најмање три члана у научном или научно-наставном звању из тематике
којој је скуп посвећен.

1

Правилник о публиковању научних публикација (Службени гласник Републике Српске“ број 77/10)

