На основу чланова 9 и 10 Закона о Академији наука и умјетности Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 108/13), чланова 15 и 16 Статута
Академије наука и умјетности Републике Српске и Одлуке Предсједништва број: 01-538/15
АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор
ДОПИСНИХ ЧЛАНОВА, ЧЛАНОВА ИЗВАН РАДНОГ САСТАВА
И ИНОСТРАНИХ ЧЛАНОВА АНУРС-а
1. ИЗБОР ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ
Расписује се јавни конкурс за избор чланова Академије наука и умјетности
Републике Српске у три категорије: у радни састав бираће се за сва четири одјељења
највише осам кандидата; изван радног састава бираће се за сва четири одјељења
највише четири кандидата; за иностране чланове бираће се за сва четири одјељења
највише четири кандидата.
За чланове Академије бирају се личности са изузетним научним, односно
умјетничким доприносом, који подразумијева истакнуте оригиналне научне резултате
и на њима засноване и објављене научне радове, високо цијењене у земљи и
иностранству. Затим, личности које су учесници или носиоци научноистраживачких
пројеката, учесници на међународним и домаћим манифестацијама, личности које су
образовале научни и умјетнички кадар на универзитетима, факултетима и институтима
и које уживају углед у средини у којој живе и раде.
2. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР
Општи услови:
 За дописног члана у радном саставу Академије може бити изабран држављанин
Републике Српске и Босне и Херцеговине, који има стално пребивалиште и ради
на територији РС, на основу изузетног доприноса у науци, односно умјетности;
 За члана изван радног састава може бити изабран држављанин Републике Српске,
чије је пребивалиште изван територије Републике Српске;
 За иностраног члана Академије може бити изабран страни држављанин, заслужан
за општи напредак науке и умјетности и за развој научних и умјетничких веза
између земље у којој дјелује и Републике Српске.
Изузетан допринос науци подразумијева оригиналне научне и истраживачке
резултате, објављене научне радове цијењене у земљи и иностранству.
Изузетан допринос умјетности подразумијева врхунско стваралаштво које садржи
нове, оригиналне облике израза и имагинације.
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Посебни услови:
Кандидати за избор у Академију треба да испуњавају најмање 20% услова више
од оних које треба да имају кандидати при избору у највише универзитетско или
научно звање (редовни професор или научни савјетник). Уколико кандидати немају
највише звање, онда морају имати испуњене услове за сва звања појединачно (и ако их
немају) и, на крају, најмање 20% услова више од оних који су потребни за највише
звање.
За умјетнике: свјетске изложбе, домаће изложбе, самосталне изложбе, вишеструка
признања и награде.
За књижевнике који нису доктори наука и професори универзитета: више
објављених књига, преводи на стране језике, вишеструке награде и признања за дјела.
Кандидати би требало да су угледне личности, које својим радом и резултатима
представљају узор другима у области у којој дјелују:
− да су цитирани;
− да имају награде и одликовања;
− да су обављали јавне функције;
− да су учествовли у изради и руковођењу пројектима (доказ);
− да су способни за колективни рад;
− да говоре један свјетски језик.
Предност у избору за члана Академије имају кандидати из научне области која
није заступљена у одјељењима или из области којим се бави мали број већ изабраних
чланова (математика, физика, економија, језик, медицина и историја).
3. ПРЕДЛАГАЧИ И ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА
Приједлог при избор дописних и чланова изван радног састава могу подносити:
1) Предсједништво Академије;
2) Одјељења Академије;
3) Три члана Академије, од којих су најмање два из научне или умјетничке области кандидата којег предлажу;
4) Сенати универзитета;
5) Наставно-научна вијећа факултета и умјетничких академија;
6) Вијећа научних установа и
7) Скупштине републичких научних и умјетничких друштава и удружења.
Приједлози треба да садрже биографске и библиографске податке о раду
кандидата, систематизован преглед радова по категоријама и њихову оцјену, нарочито
оних који представљају значајно и изузетно достигнуће у науци и умјетности, као и
детаљно образложење приједлога. Умјетничка друштва и удружења достављају доказ о
репрезентативности друштва или удружења, или акт о регистрацији са претежном
дјелатношћу из области културе. Научна друштва и удружења достављају доказ о
регистрацији у министарству надлежном за научноистраживачки рад.
Одлука о приједлогу кандидата (потписана и овјерена), поред приједлога неког
од наведених предлагача (тачке 1−7), треба да садржи потписан и овјерен извод из
записника.
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас
Српске“, и у том периоду морају се поднијети пријаве.
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Пријаве са доказима достављају се лично или путем поште на адресу: Академија
наука и умјетности Републике Српске, Улица бана Лазаревића бр. 1, 78000 Бања Лука.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном документацијом неће се
разматрати.
Утврђени приједлози за избор биће стављени на увид јавности 20 дана прије
Изборне скупштине.
Шире процедуре описане су у Статуту Академије и Критеријумима за избор
нових чланова, а могу се преузети у служби Академије и на сајту Академије
www.anurs.org.
Све додатне информације могу се добити код секретара на број телефона:
051/333-700 и путем e-mail: sekretar@anurs.org
Број: 01-53-7/15
Бања Лука, 12. март 2015. године.
ПРЕДСЈЕДНИК АНУРС-а
Академик Рајко Кузмановић
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