Број: 3137/22
Датум: 01.10.2022.
Ha основу члана 46. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 6/12, 33/14, 66/18, 84/19), чланом 21.
Пословника о раду Научног вијећа и Правилника о поступку за стицање научних звања
("Службени гласник Републике Српске" бр. 25/15), Научно вијеће Института за
грађевинарство «ИГ» Бања Лука расписује
КОНКУРС
за избор у научна и истраживачка звања
I
Основне информације
Научно вијеће расписује конкурс за избор у сљедећа:
1. Научна звања:
1.1. научни сарадник,
1.2.виши научни сарадник и
1.3.научни савјетник;
2. Истраживачка звања:
2.1. истраживач сарадник и
2.2.истраживач виши сарадник.
Научно вијеће образоваће Комисију за спровођења поступка за стицање звања (у даљем
тексту: Комсија). Чланови Комисије не могу бити у нижем звању од звања које
кандидат стиче.
Комисија подноси извјештај Научном вијећу у складу са Законом о
научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник
Републике Српске”, бр. 6/12, 33/14, 66/18, 84/19) (у даљем тексту: Закон), који ће се
учинити доступним јавности најмање 30 дана прије доношења одлуке.
Научно вијеће je обавезно да донесе одлуку о стицању истраживачког звања, односно
да утврди приједлог за стицање научног звања у року од 60 дана од дана стављања
извјештаја Комисије на увид јавности.

Приједлог Научног вијећа за стииање научног звања, са извјештајем Комисије,
доставља се Комисији за стицање научног звања коју именује министар у складу са
Законом.
Општи и посебни услови

II

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом и
Правилником о поступку за стицање научних звања („Службени гласник Републике
Српске" бр. 25/15) (у даљем тексту; Правилник), како слиједи:
1. Научна звања
Критеријуми за стицање научног звања су:
а) научни степен доктор наука из одговарајуће научне области,
б) проведен изборни период у одговарајућем научном звању,
в) научна компетентност кандидата.
Вриједност коефицијента компетентности [R) дефинисана je у Закону и Правилнику.
У звање научни сарадник може бити изабрано лице које:
а) има научни степен доктор наука из научне области за коју се бира,
б) испуњава минимум квантитативних услова из Правилника.
У звање виши научни сарадник може бити изабрано лице које:
а) има научни степен доктор наука из научне области за коју се бира,
б) има проведен најмање један изборни период у звању научни сарадник,
в) има цитираност, међународну сарадњу и учешће у реализацији научних пројеката,
г) испуњава минимум квантитативних услова из Правилника.
У звање научни савјетник може бити изабрано лице које:
а) има научни степен доктор наука из научне области за коју се бира,
б) има проведен најмање један изборни период у звању виши научни сарадник,
в) има цитираност, међународну сарадњу, руковођење научним пројектом и
менторство за докторску дисертацију,
г) испуњава минимум квантитативних услова из Правилника.
Период на који се лице бира у научна звања je:
а)
за научног сарадника - пет година, са могућношћу поновног избора,
б)
за вишег научног сарадника - шест година, са могућношћу поновног избора и
в)
за научног савјетника - на неодређено вријеме.
2. Истраживачка звања
У звање истраживач сарадник може бити изабрано лице које има завршен први циклус
студија са најмање 240 ECTS бодова и најнижом просјечном оцјеном 8,0 или 3,5, након
једне године радног стажа у научноистраживачкој организацији, и лице које има
завршен први и други циклус студија или завршене интегрисане студије са најмање 300

ECTS бодова и најнижом просјечном одјеном 8,0 или 3,5 на оба циклуса студија,
односно интегрисаним студијама.
У звање истраживач виши сарадник може бити изабрано лиие које има завршен други
циклус студија са најнижом просјечном оцјеном и на првом и на другом циклусу
студија 8,0 или 3,5, односно да има академски стелен магистра наука, као и лице које
има завршене интегрисане студије са најмање 300 ECTS бодова и најнижом просјечном
оцјеном 8,0 или 3,5 на интегрисаним студијама.
Период на који се лице бира у истраживачка звања je:
а) за истраживача сарадника - четири године, без могућности реизбора,
б) за истраживача вишег сарадника - пет година, са могућношћу једног поновног
избора.
III
Потребна документација
Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу:
− извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија],
− диплому о завршеном првом, другом или трећем циклусу студија, односно
диплому основних, магистарских, мастер или докторских студија [у зависности за које
звање кандидат конкурише] (овјерена копија),
− доказ о избору у звање (ако je канадидат раније биран у научно односно
истраживачко звање) (овјерена копија),
− кратку биографију и библиографију, као и пo један примјерак свега наведеног у
библиофафији,
− доказе о испуњености посебних услова наведених у тексту конкурса.
IV
Пријаве се подносе до 01.11.2022. .године на адресу Институт за грађевинарство „ИГ“
д.о.о. Бања Лука, улица Краља Петра I Карађорђевића 92-96, 78 000 Бања Лука ( са
назнаком за Научно вијеће).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Овај огдас се објављује на огласној табли Института за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
и на веб сајту www.institutig.com

Предсједник Научног вијећа
проф. др Владимир Лукић
Доставити:
-Огласна табла „ИГ“ доо Бања Лука
- веб сајт www.institutig.com
-евиденција
-архива

