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АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
КРИТЕРИЈУМИ И УПУТСТВА ЗА ИЗБОР 
КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ АКАДЕМИЈЕ 

I 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ  
Законом о Академији наука и умјетности Републике Српске и Статутом Академи-

је утврђени су услови за избор у чланство Академије: 
− За дописног члана Академије може бити изабран држављанин Републике Српске 

и Босне и Херцеговине, који има стално пребивалиште и који ради на територији Репу-
блике Српске, на основу изузетног доприноса у науци, односно умјетности; 

− За редовног члана Академије може бити изабран дописни члан, држављанин 
Републике Српске, који има стално пребивалиште и који ради на територији РС, на 
основу изузетног доприноса развоју науке, 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. 
 

II 

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ 
‒ За научне раднике: 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 и домаће изложбе, самосталне изложбе, јавни наступи и 
вишеструка признања и награде; 

‒ За књижевнике који нису доктори наука и професори универзитета: више обја-
вљених 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 учествовали у изради и руковођењу пројектима (доказ); 
−  да су способни за колективни рад; 
−  да говоре један свјетски језик. 
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III 

ФАЗЕ У ПРОЦЕСУ ПРЕДЛАГАЊА 
И КО МОЖЕ БИТИ ПРЕДЛАГАЧ 

1. Објављивање конкурса; 
2. Пријава у складу са Статутом, те са критеријумима и упутствима за избор кан-

дидата за члана Академије; 
3. Одјељења именују комисије за писање реферата, од којих најмање два од три 

члана морају бити из научне или умјетничке области из које се кандидат бира, а један 
од двојице из уже научне дисциплине; 

4. Одјељења одлучују о рефератима. При предлагању и одлучивању о кандидати-
ма, одјељења се морају строго придржавати статутарне одредбе о квотама, према који-
ма се не могу бирати кандидати из научних и умјетничких области које су у одјељењу 
знатно заступљене, а могу се предлагати и бирати они чије су области мало или никако 
заступљене у постојећем чланству; 

5. Предсједништво одржава проширену сједницу, на којој извјестиоци одјељењȃ 
подносе извјештаје о цјелокупном поступку избора у одјељењима и резултатима гласа-
ња. Предсједништво оцјењује да ли су се одјељења држала критеријума, конкурса и 
сугестија Предсједништва; 

6. Предсједништво разматра извјештаје одјељењȃ и предлаже кандидате Скуп-
штини на гласање; 

7. Скупштина Академије, на изборној сједници, тајним гласањем, бира чланове 
Академије; 

8. Један члан Академије може да буде потписник само двају реферата (за све категори-
је, дописни и редовни) из своје научне области. 

 
Приједлоге за избор дописних и редовних чланова могу подносити: 

1. Предсједништво Академије; 
2. Одјељења Академије; 
3. Три члана АНУРС-а или друге националне академије, у радном или изван радног 

састава, од којих су два из научне или умјетничке области кандидата којег предлажу, а 
један из уже научне или умјетничке области кандидата. За дописне чланове, приједлоге 
могу подносити редовни и дописни чланови, а за редовне само редовни. Један члан може 
предложити највише два кандидата; 

4. Сенати универзитета;  
5. Наставно-научна вијећа факултета и умјетничких академија; 
6. Вијећа научних установа; 
7. Скупштине републичких научних и умјетничких друштава и удружења. 

Одлуке о приједлогу кандидата (заведене, потписане и овјерене) треба да, поред 
приједлога, садрже потписан и овјерен извод из записника. Приједлоге са потпуном 
документацијом Академија прима у конкурсном року, заводи их и укључује у даљу 
процедуру, а непотпуне враћа.  
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IV 

ДЕФИНИСАЊЕ САДРЖАЈА ПРИЈЕДЛОГА 
Да би приједлози кандидата били разматрани, поред осталог, обавезно треба да 

садрже: 

I. Опште податке о кандидату 
1. Име и презиме; 
2. Година рођења; 
3. Назив институције у којој је кандидат стално запослен; 
4. Година и факултет на којем је дипломирао; 
5. Година и факултет на којем је магистрирао; 
6. Година и факултет на којем је докторирао; 
7. Датум и година избора у посљедње наставно, научно, односно умјетничко зва-

ње и институција у којој је стечено. 
 

II. Научноистраживачки резултати  
1. Научне монографије и књиге;  
2. Радови објављени у међународним часописима;  
3. Радови у националним научним часописима;  
4. Радови у зборницима са међународних научних скупова; 
5. Тематски зборници, лексикографске и картографске публикације, научни пре-

води и критичка издања грађе, библиографске публикације;  
6. Радови у зборницима са националних научних скупова;  
7. Техничка и развојна рјешења;  
8. Патенти, ауторске изложбе, тестови;  
9. Умјетничка и књижевна достигнућа: књиге, слике, скулптуре, музичка и филм-

ска остварења, међународне изложбе, признања, награде и др. 
У приједлозима за дописне чланове треба да буду наведени научноистраживачки 

резултати (од 1 до 9) за цијели радни вијек кандидата и посебно (одвојено) за посљед-
њих пет година рада. Код кандидата за редовне чланове посебно треба издвојити резул-
тате који су остварени послије избора за дописног члана, са нагласком на активности 
које су у вези са програмом рада АНУРС-а. По правилу, избор дописних чланова у 
категорију редовних обавља се послије проведена два изборна циклуса у статусу допи-
сног члана. 
 

III. Квалитативна оцјена научног доприноса 

Показатељи успјеха у научном раду 
1. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовање и формирање науч-

них кадрова; 
2. Квалитет научних резултата (утицајност – цитираност, квалитет часописа, допри-

нос у коауторским радовима; 
3. Општи културни, научни и цивилизацијски утицај и углед.  

 

IV Оцјена комисије о научном доприносу кандидата са образложењем 
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V 

САДРЖАЈ РЕФЕРАТА ЗА ИЗБОР У ЧЛАНСТВО АКАДЕМИЈЕ 
За сваког кандидата одјељења формирају комисију од три члана. Реферати за 

избор кандидата (потписани и заведени), на основу којих ће се гласати у одјељењима и 
на изборној сједници Скупштине Академије, обавезно треба да садрже: 

 
I. БИОГРАФИЈУ (укључити назив магистарског рада и докторске дисертације); 
 
II. БИБЛИОГРАФИЈУ (свака референца треба да буде потпуна и разврстана по 

утврђеним категоријама). 

Библиографија треба да садржи: 
− Објављене научне монографије и књиге;  
− Радове у међународним часописима;  
− Радове у националним монографијама, тематским зборницима, лексикограф-

ским и картографским публикацијама, научним преводима и разним издањима;  
− Радове у зборницима са међународних научних скупова;  
− Радове у часописима националног значаја; 
− Патенте, ауторске изложбе, тестове и друго. 

 
III. АНАЛИЗУ РАДОВА  

Радове у реферату за избор кандидата у чланство АНУРС-а мора анализирати 
комисија за избор, било појединачно било по групама или тематским цјелинама; 
 

IV. КВАЛИТАТИВНУ ОЦЈЕНУ НАУЧНОГ ДОПРИНОСА 

Показатељи успјеха и квалитета у научном раду: 
− Уводна предавања по позиву на домаћим и међународним скуповима (доказ); 
− Чланство у одборима научних скупова и одборима друштава; 
− Чланство у уређивачким одборима часописȃ, уређивање монографија, рецензи-

рање научних радова, монографија и пројеката; 
− Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовање и формирање науч-

них кадрова. 
 

V. ЗАКЉУЧАК И ПРИЈЕДЛОГ. 
 
 

Број: 01-381-1/18 
Бања Лука, 29. август 2018. године  
 


